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 .חויביטקארטניא הדיעו תוחיש

 םלועה לכב עדימ ירגאמל השיג

 הוירוביצו תוישפוח תונכותו םיקחשמ לש םי
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 ישאר
 !קירפ לע יונמ םישוע ןאכ

 .הריטאסה תניפ - רחא קירפ .3 אסם גם 8186% :רטסופב 8
 .קנעה םיפיטה ףסומ - דוק דסס :
 יביטקארטניאה עונלוקה :עונלוק .7 םיעובק םירודמ |:

 .םכלש םניחה תועדומ :םיצוציפ .0 .םלועהמו ץראהמ תושדח 4

 06 'ב קלח :הכורעת .4 00 'א קלח :הכורעת .8 4

 טפורק הראל :הפישח .0 ,שופיח יעונמ :טנרטניאה רודמ 10 ₪

 !םדו רשב - .דועו סלריג סייפס ,םיטטו'צמ ְ

 םרטש ,םיקחשמ תריקס :וטוטוא .3 הריקס) תוטויטה תרוקיב 12 ₪

 !תויונחל ועיגה (םישדח םיקחשמ לש תמדקומ

 םיסרפ אשונ םיכסמ ןודיח .47 לע םישדח םיקחשמ :ןמזה עיגה 14

 ...םישדח םיקחשמ תריקס ןבומכו .ץראב תויונחה יפדמ :

 בשחוממ יתיב רודיבל ןיזגמה
 28110 ד"ת :םיבתכמל ןעמה מ"עב םירחבומ תע יבתכ :ל"ומ

 61280 ביבא-לת ריש ימר :ישאר ךרוע

 03-6873635 לט | :תועדומ תקלחמ ריש היבצ :הנשמ תכרוע [%
 03-6874267 .לט :םייונמ תקלחמ ינולא רפוע :יעוצקמ ץעוי 0
 8 :קווש תקלחמ = תימע ,ינועבג ליג ,ןונןב יבא :םיעובק םיפתתשמ 5
 6 :סקפ | ,ףוסוליפ ןר ,ןודרוג באוי ,רהז 5
 "ינועבצא" טספוא :סופד ןשוש יבג ,ןמנזור קראמ 0

 03-6877056 .לט ,"דג" :תויונחל הצפה ,יפא ,רימא ,ןתיא ,יתיא ,יבא :עובק םיקחשמ ₪

 ,ראוד-ימד ללוכ ח"ש 264 .- :הנשל יונמ ימד ,ישוי ,ינו* ,לבוי ,איג ,ץנב 5
 .מ"עמו הזירא יחצ ,רמוע ,לאכימ ,

 תורומש תויוכזה לכ (:) ורקו'גוק ידג :םוליצ /

 .תועדומה ןכותל תיארחא אל תכרעמה טיבש .ד :ינושל ךרוע |

 תוירחאב םתומלשו םתקפסא ,םירצומה יריחמ דוולא הרינ :הקיפוג [%

 דבלב םימסרפמה בילטוג הלאינד :קוויש 4

 1998 ראורבפ * 64 ןוילג * 'ו הנש - ק'רפכ רוא הזילע :ודס %-
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 וי לא * םיקחשמ * תונכות * עדימ ירגאמ * ינורטקלא ראוד * ןויד תוצובק

 ,םיקירפ ןזפא
 הנפה תא ליחתא שדוחה

 םימוחנת תולימב ילש הנטקה
 ןולובז ךוניחה רש לש ותחפשמל
 םיארוקה ןיבמ םתא םא .ל"ז רמה
 םכל אצי יאדו ,קירפ לש םירעצה
 םיארוקה .רפסה-תיבב וילע חחושל
 לע וארק יאדו רתוי םירגובמה
 תימויה תונותיעב םיברה וישעמ
 .היזיולטב וילע תובתכ ואר םהש וא
 היה ל"ז רמה ןולובז ,תרחא וא ךכ
 .לארשיב םיטלובה םירשה דחא
 קוח תא סינכהש ,רשה היה אוה
 תואמל רשפיא הז קוח .םניח ךוניח

 ההובג הלכשהל עיגהל םיפלא

 לא הבוט הרוצב ףשחהלו

 יהלש לש תוינרדומה תויגולונכטה

 תויגולונכטה קוידב .םירשעה האמה
 לש ןוילג ידמ םיקסוע ונא םהב

 שאר הניכרמ קירפ תכרעמ .קירפ

 .ורכיזל

 תולימ ירחא ,השק תצק

 .הרגישה לא רשי גלדל ,םימוחנת

 ,ךשמהל םיבייח םייחה ,םנמא

 הקיטילופב .םיכישממ םג םייחה

 אל רבד וליאכ תוחורה תורעוס

 ,ןכל .םלועה לש ועבט הז .הרק

 םיאשונה לע ביחרא אל םעפה

 ופדפד .ונתוא םיבבוסה םינושה

 ונהתו ואריק ,ןותיעה ידומע ןיב

 לבקל חמשא דימת ומכ ונממ

 לכו תובתכה לכ לע תובוגת

 .םכתא םידירטמה םיאשונה

 'אר - ךרועה םכלש

 יס



 0066( >ו|אב6ה0
 "צוגמאטה תא שי ל -םג

 קרש - ןורבכעה והז --..הליש

 יבחר" לכב תומוהמ ררוע שדוח נפל

 לש"ּובוכיכב רייוצמ טרס ,רוכזכ .ןפי

 היספליפא -תפקתהל םרג ןורבכעה

 .ןפיב-היזיולט-יפוצ-תואמ ברקב
 הכילה-דמ ללוכ ודנטנינ לש-ריישכמה

 לככ> (!םכלש - םידעצה "תא  -רפוס)

 ךכ קוחר רתוי םע -וכלתש

 חצהצל ןתינ ,ףסונב .קזחתיו לדגי -אוה
 .רעיש תא ול שירבהלו םיינישה תא ול

 75-כ-םהש ,ןי 2500-קר הלעי

 .ןפיב קר רכמנ אוה םייתניב .ח"ש

 עוערה טלש

 ,םיקיטסיו'גה .תינרצי 56\/,  1[ תרבח

 תדחוימ -קחשמ .  תידי" - -תבציע
 קחשמל |המאתוהש - ,ןשייטסיוילפל

 לש םירותפכה לכ .
 יכה הטילשה לע "םיססובמ -תידיה

 ..קחשמה רובע רשפאש החונ

 אד ו כ " וכ לב

 וחמשי מהו6שעזסטתה קחשמה ילעב

 ישיחרתו תומישמ דוע דירוהל יאדו

 ולכות תומישמה תא .קחשמל המחלמ
 ,םרטראב ןהו'ג לש רתאהמ :דיבוהל
 :תומזוטמ .תתפמ

 םירפוס | תאניק"

 - "המכח הברת

 לש עודיה םגתפה
 הסריגל הכוז ל"זח

 תורחת" :תינרדומ -
 הליזומ תינרצי הסחה

 ."םיריחמ
 לטניא תרבח :הטושפ תירביעבו
 לש הלזוה לע העידוה

 ידבעמ לש םהיריחמב
 ללגב תאז לכו םישדחה 2 םויטנפ
 לע הויה 6785 תרבח ..ש

 וריחמ .א160/286% שדחה דבעמה
 300-ה ידבעמו 300% תרומת רכמי ץרהגמ 266 לש תוריהמב 2 םויטנפ דבעמ לש

 | 2700 תרומת ורכמי ,"םייטיאה" ,233 םויטנפה ידבעמ .400%-כב ורכמי ץרהגמ
 [| ץרהגמ 333-ה דבעמ לש וקווישב לחהל תדמוע םג לטניא .(33%-כ לש הלזוה)
 , 005 וללכי ולא םידבעמ !ץרהגמ 400-הו 3507ה ידבעמ םג קוושי לירפא תארקלו
 תגיל ,רבד לש ושורפו (ץרהגמ 66 םוקמב) ץרהגמ 100 לש תוריהמב ךומתיש שדח
 יתררחסמ קחשמ תשוחתו ירמגל השדח תויוריהמ

 | הוק: / ווא | % ה((ו-...
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 .םורטניאה תיזיוולטב העיקשמ טפופורקימ
 | ..< תונולח" לעפהה תכרעמ תא וללכיש ,םישדח היזיולט ירישכמ לש חותיפב רלוד , ואילימכ עיקשת הרבחה .היזיולטה יקסיעל םג סנכהל הטילחה ב
 ,.' ללכת טנרטשאה תשר דיתעבש ,םינימאמ טפוסורקימב .טנרטניאב - לגל יג השילג

 [- .היזיולט תוינכות ורדשיש ,םיצורע ירתא

 9 6סחח הּהחחסז טרסל םיבכוכה ,%--ש*
 0. יי ססובמה עונלוק טרס קיפהל דמוע | 7 ולש םיקחשמה

 נוליצו טרסה תא םייבל ןנכתמ סטרבור סירכ גה 6 וב בורקב שממ
 א לכוח ןאכמ רבכו רלוד ןוילימ 27-כ אוה טרסה תקפהל ב ו סוד בכוס .פינקחשה םע םימכסה ומתחנ הנורחאל .גרובמסכולבו הינה טרסה ובככיש
 3 תא ואצמת תומשה ןיב ,תאז לכבו .וב ועיפו' אל סיליה . 0 סילא ,(5שו)

 סא אגו עס 16 1.3% 5וותוטז) ץנירפ ידרפו (פ097 0



 לבא הרבחה לש הבצמ תא דומאל השק ןיידע

 ןיבל הגס ןיב גוזימה ןויסינ לשכנ םישדוח רפסמ ינפל .ןמצע דעב תורבדמ תודבועה

 הנורחאל .(ריהזמ אל יאדנב לש הבצמ םג ,בגא) | תינפיה םיעוצעצה תרבח

 .ורטופ תירבה-תוצראב הרבחה ידבועמ שילשכ .םיבר םידבוע רטפל הלחה הגס

 הרהצהב !רוביצה-יסחיו קווישה תקלחמ ןהבו תומלש תוקלחמ לש הריגסב רבודמ

 ונילע היה ,דיתעה לש תורחתל םינכומו םויה םיארחא תויהל ידכ" :רסמנ תונותיעל

 תכורא החלצהל ןוכנה ןוויכב ונתוא ומישי ולא תוטלחה .תושק דואמ תוטלחה לבקל

 ".דיתעב חווט

 ירישכמ תונימזמ אל תירבה-תוצרא יבחרב תויונחהו קווישה תותשר .,םייתניב

 לש תיאקירמאה הסריגה) סיסנ'גה רובע וא ורובע םיקחשמ אל םגו םישדח ןרוטאס

 .ןרוטאסה רובע םיקחשמ רציל וקיספה תובר תורבח ,ליבקמב .(ביירדהגמה

 ןורווטאסה תא השטנ םוקפק
 קחשמ איצוהל תדמוע םוקפק תרבחש ,החמשב םכל ונרשיב תונויליג רפסמ ינפל קר

 הטילחה םוקפקש ,ונל עדונ הנורחאל .א-[6מ צצ. 517061 ופה זטז והז ,ן[רוטאסל שדח
 !םלועב ןרוטאס ירישכמ קיפסמ ןיא ...יכ קחשמה לש וחותיפ תא לטבל

 חתפל אל הטילחה רשאכ דחא ףא תא העיתפה אל סטרא קינורטקלא תרבח
 סטרא קינורטקלא לש תוסנכהה .הגס לש ןרוטאסה רובע םישדח םיקחשמ
 שוקיבב הטאה הלח הנורחאל .רלוד ןוילימ השולשמ תוחפ ויה ןרטאסה יקחשממ

 64-ודנטנינ יקחשמל השירדב תרכינ הילע תמועל רישכמה רובע םיקחשמל

 םיפסונ םיחותיפב עיקשהל אל סטרא קינורטקלאב טלחוה ןכל .ןשייטסיילפו
 .ןרוטאסל

 ןרוטאסה לע הארנ אל רבכ 99 א"פיפ תאש ,ןיבהל םילוכי םכיניב הבשחמה יזירז

 .וז הרבח לש םילודגה טרופסה יטיהל רתי תא אל םגו

 הפפכה
 תורבח האיבמ ןשייטסיילפה לש החלצהה
 דויצ םג לבא םיקחשמ ורובע רציל תובר

 אמגוד טלחהב איה + .דחוימ יפקיה

 גצוה הפפכה !קחשמ-תידי ףילחתל הבוט

 וישכעו 63 תכורעתב םישדוח רפסמ ינפל

 ,רלוד 80-כ תרומת הפוריאבו תירבה-תוצראב תרכמנ רבכ איה
 -לע קחשמב תויומדב טולשל רשפאמ הפפכה .ח"ש 300-כ םהש

 לש םיליגרה םירותפכ תרזעב ןבומכו דיה קרפ לש העונת ידי |
 לש םילבוקמה םיטרדנטסב תכמות .ןשייטסיילפה
 הפפכה .יגולאנאה קיטסיו'גהו אט(0שקח ה ומכ ןשייטסיילפה |

 הליגר תידי יהוז ,לעופב .ןוימידה תא התיצמו דואמ הדמחנ תיארנ
 תונורסח המכ םע םגו המודמ תואיצמל רשק םוש ילב ,רבד לכל
 .טלחומ וניא העונתה לש קוידהו תוחונ אל תועוצרה ,לשמל .םילק

 ה | ןר / /רעצשעש .(| 6 וסעס ₪

 ןבומפ  -אוה  -רוביגה - הב- דול .1

 5 .םיבלועה-- תא ---א1ק5%א-בו

 -?חוכה הגה המפיא
 "ונרפיס יצחו הנשכ ינפל .,רכוזש ימ
 -וגיה תכרעמ קוושל תויכותה לע םכל
 -תללוכה .םיצורימ יקחשמל תמלשומ
 :[0066)- - חוכ -- הגהו -  תושווד

 :רבכ "-תורבח .רפסמ
 תתורמלש אלא .חוכ  תוידי .תקוושמ
 -האצי .םרט וזכ תכרעמ ,ףלוחש ןמזה
 -םתאש -ומכ ,ךכל הביסה .קושל
 קר איה -,תובורק םיתיעל םיארוק
 :!םירצו: תויוכז לש תויטפשמ תויעבב
 -תחולש י'םויכ  איהש) יראטא תרבח
 אן תדבח לש  דבלב -חותיפ
 0109 - -תובר -םינש ינפל -המשר
 לש -רוציה תא בכעמ הזה טנטפה
 .ךומתל =-ןכומ - רבכש = ,חוכה-הגה
 "תרבחב- .תורוקמ- .םיבר םיקחשמב
 -רוציהש ;זגל =" םירשבמ 407 3%

 םיבורקה - .םימיב | ליחתהל | דמוע
 דוח רבכ- תגהה תא שוכרל לעונשו
 - %%* --5- = - - !םיישדוח-שדוח

 :הש:יפל השדח הדסק
 -תזירכה 0 <. סזחמקונ(טז 5:ק./א. תרבח

 8 0064 .טשב השדח הדסק לע
 .ידמימ-תלת | קיטסיו'ג .תללוכ הדסקה
 ;המולכ)--שארה -תעונת תא -ההזמה
 תומא = ,(םילכתסמ םתא | ןכיהל
 הנכות סע - ןופורקימ ,תוינופואירטס
 .תללוכה תינדי הדיחיו ,רוביד יוהיזל
 -הדסקה  .המודכו הצאה -,ירי ירותפכ
 .תונולת ,3נ1 תונולח תביבסל תמאות
 --תחת .םילעופה םיקחשמל וליפאו 5
 " תכמוח -רובידה יוהיז תנכות סוד
 - אהב | -דבלב - םילימ  םירשעכב =

 - הריתמ .םינושה םיקחשמה תושירדל

 ו קר הדסקה-לש -

 יו

 מ שדח הומה ב ב רשקה המ .הלאש
 < 700466 קחשמל דנוב סמי'ג

 ו .םיבלש = תליבח = :הב

 ה דגנ ותמחלמב :;דנוב .סמי'ג

 = -!םירלודק דה .ןוילימ האמ תניפסו רבראק



 ?םיטי'צל םירצוי
 הוורזופר

 א2-]ד יאקירמאה .טפועמה-1תוב

 םידצויה -תדיוכז :הנושמ דואמ-הועבב
 השרפה -- ,םיקחשמל = םיָטי'צ-- -לוש

 העבת תרבח .רשאכ":הלחה

 ,.המירפ" םשב  רואל  האצוה ודל

 ירפס לש" רואל-האצוהב" החמתמה

 םיקחשמל הכרדה  ירפסו  -םגפיט

 .םינוש
 המירפ- -תרבחמ --השרד

 רפס -לש | קווישה- -תא- קיספהל

 ,610106ב םע6 -007- קחישמל הכרדהה

 ללוכ- רפסה - :6%-ודנטנלנל -- אצלוע

 .קחשמה | לש "-תוטרופמ- --תופמ

 ןה -רלא .תופמש --,הנעָט
 תללוכּה הריציהמ קלח :ןהו -חשוכר

 ,הנעט -ודנטנינ ,ףסונב .קחשמה -ליש

 שומיש --התשע --חמירפ - - תרבחש

 .שרופמ רתיּה אלל ולא -תופמב

 תאצוה תבוטל קסַפ טפשמה-תיב

 תנעטל דגנו -םירפסה

 תיכוהל החילצה אל ודנטנמ ,טפושה

 יקוח ידי-לע תונגומ ןכא  תופמהש
 .םירצנעה,. תנגוכז

 םאו םכתא םיניינעמ םיפיוט ירפס-םא

 בטיממ םהב  עיקשהל -סינכומ -םתא

 לש רתאב םאצומל--ולפות -.םכפסכ

 :טנרטניאב -חמירפ
 ₪ג+(ןכ:/ / ראשי ךכ דחו הק תב.

 ?ראלפופ יכה - קחשמה ךונגס-רהמ
 ןתינ .ןפיב .םיכודיש -יקחשמ .דןפיב
 ךירצ םהב םיקחשמ ןומה אוצמל
 ןמיע -תאצל ,תורוחב- -םע.-ללתתהל
 .הזח ןועגשה .המודכו תולבל הרואכל
 םינש המכ רבכ םינפיה תא ףדורש
 לש .שדח רוד דילוח
 .ת/ילאוטריוה ת/בהאמה הֶז
 קינעהל ךירצש .,ןטק רישכמב רבודמ
 יב ,לשמל .הבהא -דואמ .הברת ול
 -:שפמל שיש תוברה - תולועפה
 הנמזה" -.םיחרפ | תשיכר .-ואצמת
 הכילה .עונלוקל האיצי ,הפק-תיבל
 תוונתמ --תושיכר - ,יקוירק ןודעומל
 ל-הכזי בוטח בהאמה .חמודכו

 לכו* אוה .דימתי אגה םאו
 טלועב -- לכה !ןתחתהְל ולופא
 םאו .המודמה -תואיצמה

 רובע .קיפסמ בוט היהי אל
 טושפ- איה. - תילאוטריוה - המלעה
 רחא רבח תבוטל ותוא שוטנת

 ל יבשחמ קוושל הלחה 112 תרבח
 ו ית נל ל ןורכיז הגמ 32 םע 200 םויטנפ
 ו תרדיס .ריהמ םדומו ימינפ

 השדח םיבשחמ ל"וחב הלעת

 רמא הרבחה לש רבודה .םירלודה ףלא םוסחמל תחתמ הדרי ₪3? .רלוד 800 קר
 ו =" . |

 [ | השילג סג תרשפאמה ,הבוט קחשמ תנוכמ הצורש ימ לכל םילועמ םיבשחמב רבודמש

 [| ידנעמ םיללוכה רתוי םיקזחה םיבשחמה תא םג הליזוה ₪1? .טנרטניאב הריהמ

 1 .פצכ ןנוכ םע ץרהגמ 300 תוריהמב 2 םויטנפ

 טםיחתופ
 98 תונולח הא

 תא ועקתה רבכ םכמ המכש ,םיעדוי ונחנא קירפ תכרעמל םיעיגמש םיבתכמהמ
 השדחה הלעפהה תכרעמ תא וגישה אל ןיידעש ,ולאל !98 תונולח לש ו
 אתיבה תסריג תא קוושל הלחה טפוסורקימ .תונמדזה בורקב היהת טפוסורקימ לש
 .טנרטניאב טפוסורקימ לש , רתאב לבקל ולכות עדימ דוע !ח"ש 100-מ רתוי תצק םהש ,ב"הראב רלוד 30 תרומת

.1 

 | המ: רג \ג/

 תרבח . וח(6זח6+ =אק|סזסז ה
 | ה תנכותל שדח םוסרפ עסמב הלחה יי מה .הלש תיראלפופה

 "וב !תוטזחשו םאקוסז6ז-ה תנכות תא בלשל .- 6% לש הרבסהה עסמ .5 יוונולחר | פוסורקימ תרב .תונולחב - ואג ןוילעה טפשמה-תיב תטלחה לע ססובמ שדחה יי
 ְּ ז"ה תנכות וו( + 7 מוקמב ןיקתהל דציכו בשחמהמ המ

: 

 ניאהמ הדירוהל םג ןתינ .רלו 01 ו!

 ו %
-/ 

| 

 . "1 סוסרפה עסמ .("סחוזתוחו6גוסז תנכות תא -

 0% 59 ב"הראב הלוע 6 סומו
 .הקידבו הכרעה יכרצל טנרט



 ו

 (:ה 0
 טפוסורקימ תרבח
 תריכמב הלחה

 106 וז

 רקב 6

 (קחשמ תידי)
 ילטיגידה קחשמה

 .קושב רתויב בוטה

 רו6\(צוה שזז ה

 דחוימב בצועמ

 ,החונ הלעפהל
 תויורשפאב ןייטצמו

 תומדקתמ | תונכת

 ףתשל תורשפאבו

 תוחול העברא דע

 .תינמז וב קחשמ

 6 ללוכ קחשמה רקב

 ,הלעפה ירותפכ
 הנומש םע רותפכ

 רשפאמ 5ו06\\וח060ז ה .שא ירותפכ ינשו הזוזת תויורשפא
 םה קחשמ לכבש ךכ םיקחשמל הלעפהה ינצחל תא םיאתהל

 .קחשמ ותואל תושרדנה תולועפה תא ועצבי
 דועית ליכמה שמתשמל ןווקמ ךירדמ ללוכ פו6\אותטזיה
 שומיש תוארוה ללוכ ךירדמה .ךסמה לע ינועבצ יביטקארטניא
 םיפיט ,תורדגהה לוהינ תנכותבו 5ו06\\וה06ז לש קחשמה חולב
 .דועו תולקת לע תורבגתהו רותיאל
 ךמותש קחשמ לכ קחשל רשפאמ פו0ט\אווגטטז לש קחשמה רקב
 .יס.יפ יבשחמ לש ינקת קיטסיו'גב
 .ח"ש 199 :5ו06\\וה0שו זה ריחמ

 זס 3
 הטילש ךל רשפאמ טפוסורקימ לש שדחה ילטיגידה קיטסיוגה
 םגו .הלאמשו הנימי ,הרוחאו המידק :םידמימ השולשב האלמ
 רותפכ טומה סיסב לע .(סוטמה בוסבסל) ודיצ לע טומה בוביס
 .עונמה חכ לע הטילשל תרעצמכ שמשמה הרירג
 ידבלב םיסייטל הרומשה הסיט תיווח ךל הכחמ

 תיביטמיטלוא הטילש ךל םירשפאמה םירותפכ הנומש
 .סוטמב
 םינוויכ 4-ל לדוגאה תועצמאב היטהל ןתינ "עבוכ"ה רותפכ
 .יתימא ברק סוטמב ומכ שממ - םינוש
 (וכא1₪ד) הקלחה תעונת אללו הריהמ טומה תעונתל הבוגתה
 .בשחמ יקחשמב םילבוקמה םיטרדנטסה לכב ךמות

 -660 086% זס
 דע היהש המ .בשחמ יקחשמל םירזיבאב תיגולונכט ךרד תצירפ

 ו 0 0 יז

 אא"לכ|
 ,הלש תוכיאה תוידי תרדיס תא ץראב קוושל הלחה טפוסורקימ תרבח
 :תונוש תורטמל תומיאתמה קחשמ תוידי רפסמ תללוכ וז הרדיס .006:/\5:66ז"ה

 .התיבה ךילא עיגהל לוכי תורקי היימדה תוכרעמב קר הכ

 ,קחשמב יזיפ קבדיפ בלשמ טפוסורקימ לש םיהדמה קיטסיו'גה

 יאוותב וא סט התא רשאכ י'גה תוחוכב שוחל םג לכות תעכ

 דחא בייח התא .םיצורימה לולסמ לע טעוש התא רשאכ ,עקרקה
 יךמצעל הזכ

 טפוסורקימ לש טטורה קיטסיו'גה

 לעמ שוחל תורשפא .רתויב האלמה קחשמה תיווח תא קפסמ
 .קחשמ בצמל םאתהב תוחוכ 0

 תוריהמ ,יברימ קויד קפסמ רתויב םכחותמ ילטיגיד קיטסיו'ג
 .לויכב ךרוצה לטבמו הייהשה אלל הבוגת

 תידי ,תוריהמ תרעצמ ,קדה ,תונכיתל םינתינ םירותפכ 8 *
 .םינוויכ 8-ל הגוצת ןצחלו תבבותסמ

 תרבח ...םגו

 הלחה טפוסורקימ

 תא הלא םימיב
 רבכעה תצפה

 ,הלש שדחה

 !הז6][ו סוגגש ה

 רבודמ 16% 8

 השדחה | הסריגב

 ז[ח6!!א!סטגש ה לש
 חילצמה 16% 3
 טפוסורקימ לש

 תבלשמה

 .ןצחלה תייגולונכט

 םע  םכח לגלג

 ,הביקעה רודכ
 ןחלושה לע חנומה

 תוכיא תא רפשמו
 תעונת .הדובעה
 רתוי הריהמ דיה
 הביקעה רודכ םע
 .םכחה רודכה ןצחל תרזעב רתוי הליעיו
 בשחמה ךסמ לע ןמסה תא דיינל שמתשמל רשפאמ רודכה
 יפכ ,חולה יבג לע הזיזהל ךרוצ ןיאו חיינ בצמב תראשנ דיהשכ
 .םויה דע לבוקמ היהש
 תצירפ לע עיבצמ ,שדחה טפוסורקימ רבכע לש ירודכה ןקתמה
 ליבות הארנה לככש רוד .בשחמ ירבכע לש שדח רודל ןרד
 די ףכ תוליעפב תיתועמשמ התחפהל תימונוגרא הסיפת
 תוליבומה תחאכ החכוה רבכש טפוסורקימ .שמתשמה
 תא םעפה םג הליבומ ,ימונוגראה חותיפה םוחתב תוימלועה
 .םוחתב ךרדה תציפק
 .ח"ש 349 :וריחמ



 בשחוממ יתיב רודיב
 ךמ6 \צותז6ץ ( סתפוטתרז

 הגוצתה םעפ התיה ,=166וז0מ108 50
 המק זאו .םיקחשמ לש רתויב המישרמה

 העלבש ,53 תכורעת - תורחת הל

 יקחשמ לש רדהה בור תא הכותל

 655 תכורעת ,ךכו .בשחמה

 :דימת התיהש המ תויהל הרזח

 טעמכ םע הקינורטקלא תכורעת

 !םירקבמ ףלא האמו םיגיצמ םייפלא

 ו

 יתיב רודיבל ןיזגמה" ארקנ קירפ .ןטק

 ,תישיאה | יתעדל | ."בשחוממ

 "הרופת" שממ וזה הכורעתה

 בשחמ יקחשמ .קירפ לע

 לבא ןאכ וגצוה אלש טעמכ
 תטזיולטט ,םיבשחמ הבר
 ,םיבשחוממ ואדיו ירישכמו

 - םימכח םידבעמ םע םינופלט
 ילודגבו ןאכ ויה םירחאו ולא לכ
 הפוטח הצצה קר ולבקת וזה הבתכב

 ילוא ילואש ,הקינורטקלאה ישודיחמ קלחל
 יפדמ לא הבורקה הנשה ךלהמב ועיגי םג

 ולאה "םיעוצעצ"' המ קלח .תויונחה
 ורמשת םאש ,ןכתי .םירקי דואמ

 קירפ לש הזה קתועה תא
 דועב וזה הבתכה תא וארקתו
 ינש דצמ .וקחצת - הנש םירשע

 .רקויב םילוע דימת םישודיח

 תילטיגידה היזיולטה
 ןיכא םיבורקה תונויליגה דחאב
 היזולטה לע תדחוימ הבתכ

 היתונורתיו תילטיגידה
 .הלש רורבה ןורתיה .םינושה
 הנומתהש ,ידמ רתוי טרפל ילב
 היזיולטהמ םיינש יפ הדח הלש

 ומכ הלש לילצה תוכיאו הליגרה
 | .בוט עונלוק םלואב
 א וגיצה היזיולטה תוינרצי לכ טעמכ

 טיגידה היזיולטה .הזה דיתעה רוד
 יתועמשמה הכפהמה
 ולחה הב 4

1 
 איה מ

 תנש זאמ רתויב ת
 היזיולטה | ירודיש

 הצרש ימ לכל לגרל הילע םוקמ התיה 605 תכורעת תובר םינש ךשמב

 ללכב יהוזש ,תמאה .םישדחה היזיולטהו בשחמה יקחשמ םהמ תולגל

 ומנזור קואמ :תאמ ..םיבשחמה תא החריאש ,הקינורטקלא תכורעת

 שי רבכ הנשהמ .תינועבצה

 תובר היזולט | תונחת

 ליבקמב תורדשמה ,םלועב

 .רודישה תוטיש יתש יפל

 םינש 8 דועב ,2006 תנשב

 היזיולטה תונחת לכ ,קוידב

 הטישב קר ורדשי םלועב

 .תילטיגידה

 היזיולט ,םייתניבו

 אל טלחהב איה תילטיגיד

 תרבח ,לשמל .לוז רישכמ

 62 רישכמ הגיצה ןוספמוט
 8000-כ וריחמש 'ץניא
 ףלא 30 קר םהש ,רלוד
 סכמ ינפל הז) וח'ש
 (יח"ש ףלא האמכ ץראב הלעתש היזיולט יהוז ,רמולכ ...מ"עמו

 ₪ היזיולט הגיצה ספיליפ .הכורעתב הגצוהש הרקי יכה היזיולט אל יהוזו
 ןלא 5 - לופכ טעמכ וז היזיולט לש ריחמה .'ץניא 42 לדוגב "המסלפ" ךסמ
 ומכ ריקה לע התוא תולתל רשפאו החוטש איהש ,וז היזיולט לש ןורתיה !רלוד
 .מ"ס גג-כ םהש ,'ץניא 4.5 קר היזיולטה לש יבועה !הנומת
 יה

 ןסמ ללוכ אוהו רלוד 1300 תרומת רכמנ רישכמה .הטישו'צאמו קינוסנאפ

 תיבל ץוחמ םתאש ןמזב עונלוק יטרסב תופצל םכל רשפאמה 'ץניא 5 לדוגב
 ירוחאה בשומב הכורא העיסנב לשמל

 9 הטדחה ואידיוה תמלצמ תא ריכזנ ,ןהינימל תויזיולטה רוזא חוניקל
 1'תל תורישי ןריבעהלו (ליטס) תוממוד תונומת םג םלצל תלגוסמה ,קינוסנאל
 500-ל 900 ץיב הלוע איהו דחוימב הרקי אל וליפא וז המלצמ וייל יריב
 ו יולת ,רלוד

 ?יח ןכשכ"ה םאה

. 

 ושרוי ,[כצ כ"ה .ןכ
 רוטילקתה לש ימשרה
 .הצואת ספות יב
 ןיידע רישכמהש תורמל
 ,תויטילופ תויעבמ יי
 ווג אוה
 םיקיתו םיקירפ ישיג
 יג ישו
 ולב ווב לש תיטילופה

 ודנטסה - חתפממ 0 ₪

 , , ל היהת ולש רמוחה לש הסיחדה תטישש ,שרוד ויחתפמ יג ג
 1 ינוס לש םיקסיד ,כ' +

! 

 הבישוט לש םיקסידל ומיאת
 רוחתב וניאר םישודיח פל"

 . 75 .קינוסנאפ תא רישכמל ומיאתי אל

 ו ג



 5 םשורפ דחא רישכמ לע [כ\ ןכ השימח ,ןכ !"םירוטילקת ףילחמ" םע םירישכמ

 !הגיג םירשעה וק תא הצוחש והשמ וא עונלוק יטרס

 תא ארוקש ,רישכמ והז .!כוצא ארקנ [)ןכ-ה םוחתב רזומה שודיחה

 דואמ ריחמב לבגומ העמשה תועש 48 ללוכ קסידה ...לבא כץ ןכ-ה רוטילקת

 ,האצותה .בוש םלשל ךירצ העמשהה תועש 48 םותב .(ח"ש 18) רלוד 5 לוט לוז

 םיצורש והשמל בוט ילוא הז .םיימעפ-דח םיקסיד יפלא תיבב םכל היהיש

 עומשלו תוארל םיצורש והשמל הווש אל טלחהב הז .םיימעפ-םעפ עומשל

 .םימעפ ףוסניא

 הגיצה ספיליפ תרבחש רפסנ ,םירוטילקתבו 2 12-ב םיקסוע ונא רבכ םאו

 שממ .ואירטסה תכרעמ ...ל םירוטילקת טילקמ :וילע םימלוח םכלוכש רישכמ

 ברוצ ונל האיבמ ספיליפ תרבח םיליגרה םירוטילקתה ןדיע םות יו

 דוע הזה רישכמל וכיח םלוכש ,המדנ !הקיסומ לש תוטלקהל יתיב יי

 ןכצ ןכ-ה תייגולונכט רשאכ ,וישכע .קושל ץרפ רוטילקתה רשאכ ,3 תנשמ

 ולכות רלוד 650 תרומת ,תאז תורמלו .בזכאמ תצק הארנ רישכמה ,חתפב

 וא יתיב םירדש לגניס םכמצעל תושעלו רוטילקת לע םכמצע תא טילקהל

 ןהש יפל תורקי תוטלק המ רמשל וא ,םכילע םיבוהאה םיקסידה תא לפכשל

 םילודגו םירוחש םיטילקת המכ טילקהל וחמשי יאדו אמאו אבאו) הנקחשת

 טילקהל לגוסמ אוה .םישומיש הברה שי ספיליפ לש ברוצל ,רוציקב ...םעפ לש

 ((:.[כ-₪א\%) םיימעפ ברה םירוטילקתה לע וא םיימעפ-דח םירוטילקת לע

 רוטילקת תא לפכשל םכל רשפאמ אל רישכמהש ,תניינעמ הדבוע .םישדחה

 תעינמו םירוטילקתה יוהיזל המכח הנכות ללוכ ברוצ .םימעפ רופסניא דחא

 תורבחו םיאקיסומה לש םירצויה תשוכז לע ןגהל ידכ ,יקוח אל לופכיש

 לש תולודגה תוקיפמה תחא תאז לכב איה ספיליפ ,ורכיז ...םלועב םיטילקתה

 !הקיסומ לש םלועב

 םינופלט
 םויה לש םינופלטה םג

 .םעפ היהש המ אל רבכ הז

 רכוז םכמ והשימ ,לשמל

 ?הגוחה םע םינופלטה תא

 םינופלטה | םתוא ,ןכ

 גייחל םירמוא םללגבש

 יאדו | ונבורש | תורמל

 ירותפכ לע םיצחול

 יג יי

 לכב טעמכש ,חינמ ינא

 םע ןופלט םויה שי תיב

 0 יו
 .סקפ ירישכמב םיבלושמה םינופלט םג שי םיבר םיתבב .(תינורטקלא

 שיש חינהל ריבס הקיטסיטטסה יפלו םהינימל םייטוחלא םינופלט שי םיברל

 הגיצה הכורעתה ,תאז תורמלו .החפשמב דחא ירלולס ןופלט תוחפל םג םכל

 םלוע לע גלדנ זא .קסעל םגו תיבל םינוש םינופלט לש טעמכ יפוסניא רחבמ

 לש םכחה ןופלטה והז .םכתא ןרקסיש ,דחא ןופלט רישכמב ץיצנו םיקסעה

 םיעוציב המכ ול שי לבא (רלוד 300 טעמכ) לוז אל הזה ןופלט 600

 החיש ,הניתממ החיש ומכ תוליגרה תונוכתה לכ תא ול שי דחא דצמ .םידחוימ

 ןיחבהל ולכותש יפכ ,ינש דצמ .המודכו ריהמו רצוקמ גויחל תונורכז ,ההוזמ

 אלל ינורטקלא ראוד חולשלו לבקל םכל תרשפאמה ,תדלקמ ול שי ,הנומתב
 .םינוש םינווקמ םיתורישל רבחתהל רשפאמ וליפא הזה ןופלטה !בשחמב ךרוצ
 .דמחנ קימיג טלחהב הז

 תוילטיגיד תומלצמ
 םינש האמ ירחא .םוליצה םלוע לע תונורחאה םינשב תרבוע הרידא הכפהמ

 םוליצה טרסמ דרפהל טילחה םלועה ,תוידוסיבו טאל חתפתהש ,םליפ לש
 הליחתה אל וזה הכפהמה .ימינפ קסיד םע תוילטיגיד תומלצמב ופילחהלו
 תוכיאש ,תולודגה תויעבה תחא .הכרד תליחתב קר ןיידע איה לבא הנשה

 חפנ סופתת הנומת לכש ידכ הכומנ היצולוזרה .היצולוזר ללגב הכומנ תונומתה

 .(ר"מס לכב תודוקנ) םילסקיפה תופיפצ איה היצולוזר) .תיסחי טעומ ןורכיו

 וכישמ ןה הנשה םג .תוילטיגיד תומלצמ וארנ תמדוקה (':% תכורעתב רבכ

 םגו תויתוכיא רתוי ,תוללכושמ רתוי תושענ ןהשכ הגוצתה תומלוא לא םורזל

 .תולוז רתוי

 הינשהו ינוס לש א1ג\ושטגפ"ה ,הנושארה .דחוימב תוטלוב ויה תומלצמ יתש

 םשה) ,תוהובג תויצולוזרב תוטלוב תומלצמה יתש .אפגא לש 1280 6?!\טוס"ה

 וליפאו הלועמ הנומת תוכיא ,(960 לע 1280 לש היצולוזר לע דיעמ ינוס לש

 רבודמ אלש ,רוכזל ךירצ !רלוד ףלאמ תוחפ תצק - הבוט המלצמל ריבס ריחמ

 וא היזיולטל רבחתהל תולוכי תומלצמה יתש .הלוז תיטמוטוא המלצמב

 לש ןורתיה .תונכותו דחוימ לבכ תוללוכ וה .תונומתה תא ןירקהל ידכ בשחמל

 יליגר טקסיד לע תורמשנ תונומתהש ,ינוס לש המלצמה

 ? םיקחשמה םע המו
 הע יב 2 יניב ו מ ליי יו יי נג וה

 רשקה .םייתניב ויהיש ,רתוי תונטק תכורעתלו האבה 1 תכורעתל תונלבסב

 ו יי ייל יב חם ב יג ליב ב יו יי ריץ ב

 .64-ודנטנינה לש המלצמה ...ומכ היזיולט יקחשמ לש יפקיה

 םיבשחמ םגו
 שה אל בשחמ יקחשמ

 רחבמ !ןכ םיבשחמ .ןאכ

 םיבשחמ לש םוצע

 .ןאכ ויה תונוש תורוצתב

 טרפל המ הברה ןיא יתעדל

 יי ינו יב

 לע םויכ תוסבתמ תורבחה

 םיביכר לש תומוד תורוצת

 לש הלאש לכה .םימוד יד

 םינכומ םתא המכ .ףסכ

 המכו בשחמה רובע םלשל

 סוחדל םינכומ םתא הרמוח

 .ללכושמ לוק-סיטרכ ,ימינפ ןורכיז דוע ,קנע ךסמ ,לודג רתוי קסיד !וכותל

 .המודכו ריהמ 151% םדומ

 והז .טלוב דחא בשחמ היה םיבשחמ לש הזה רידאה םיה ךותב ,תאז לכבו

 אוה ריעזה ולדוג תורמלש ,ריעז אשינ בשחמב רבודמ .ינוס לש א\1ספו|6 :5-ה

 647 \ואוא םע 233 םויטנפ דבעמ ללוכ המכח היגולונכט דואמ הברה ליכמ

 ודנטנינ לש יוב-םייגל דבוכמ ףילחת טלחהב והז ,ימעטל .ימינפ ןורכיז הגמ

 טנרטניאב
 ו ,ןבומכ

 טנרטניא ירתאל תוינפהו הכורעתב וגצוהש םינושה םירצומה לע עדימ הברה

 וייל

 לכ םע שולגל רשפאמ ןושארה רתאה .םירתא ינש שי (":%-ל :בל-ומיש

 ינימ לכ םע םישדח יכה םינפדפדה תא שרוד ינשה רתאה .תויעב ילב הנכות

 .הקיפרגו לילצ לש םיגאלפ
 ה 1ןכ:/ /רעשוא וז ג |66 60 /

 1 11ןכ:/ /ואצעוצ טסואטס טזש

 ספיליפ לש הקיסומה ירוטילקת ברוצ :הנומתב

 .* פול לצ



 הבר תוריהמב עדימו םירתא אוצמל םכל רוזעת יאדו שופיחה עונמ תרכה !םהיניב םייתועמשמ

 ןודרוג באוי :תאמ

 םיגוס ינש

 םיירקיע םיגוס ינש שי ,ןכ
 .שופיח יעונמ לש
 עונמ אוה ןושארה גוסה
 שופיח תוירוגיטק ללוכ הז עונמ .יסקדניא

 טרופס ,םיבשחמ ,תונמוא :לשמל .תונוש

 ,ןדרו'ג לקיימ לע םירתא אוצמל ידכ .המודכו

 .טרופסה תוירוגטקב ורחבת ,רתאל וסנכת
 טרופס-יפנע תורשע המכ תללוכ וז הירוגטק
 -תתה ךותב .לסרודכ םג םהבו םינוש
 םימסרופמ םינקחש ושפחת וזה הירוגטק
 עיגהל ידכ) תוצובק וא (לקיימל עיגהל ידכ)
 לכלש ,חינהל ריבס .(סלוב וגאקישה לא
 תוירוגיטק דוע לש המישר דצל ,ךרדה ךרוא
 םירדוסמה ,םירתא תומישר םג רבכ וארת
 ./\ 86 0-ה יפל
 והשימ לש רתאל עיגהל םיצור רשאכ
 לק טלחהב הז ,ןדרו'ג לקיימ ומכ םסרופמ
 תא אוצמל רשפאמ יסקדניאה שופיחה עונמו
 לש ונורתי .רבכעה לע םיקילק המכב רתאה
 לש תומישר ןתונ אוהש ,הזה שופיחה-עונמ
 עונמ .םיאשונ יפל תרדוסמ הרוצב םירתא
 ומשרנש םירתא ,ללכ-ךרדב ,ללוכ שופיחה
 רתא םכל שי םא ,לשמל .רתאה להנמ לצא
 בתכמ חולשל םיכירצ םתא ,והשלכ אשונב
 יעונמ לשו צגהסס לש (ו/6ט0א!ּגגוטז) להנמל
 רתאה םש תא לולכי בתכמה .םירחא שופיח
 קסוע אוה וב םיירקיעה םיאשונה תא ,םכלש
 םימי המכ ךותש ,חינהל ריבס .ותבותכ תאו
 עונמ לש תומישרב אצמי םכלש רתאה
 .שופיחה
 תא קודבל םג םיחרוטש ,שופיח-יעונמ שי
 ,לשמל .תוכיא ינויצ םהל תתלו םירתאה
 רויצ עיפומ ו'גווטס"ב תבותכה דיל רשאכ
 רתא והזש ,רבד לש ושוריפ ,םייפקשמ לש
 ,םישדח םירתא ןמסמ םג ו/ג[וטט .ץלמומ

 ]סז6 (בתסס5

 .הנורחאל ולצא ומשרנ קרש וא וחתפנ קרש
 אל ללכב אוהש דואמ ןכתי ?םשרנ אלש ימו
 אל דחא ףא זאו רתאה לש תומישרב עיפומ

 [- 20 קאה תיכ 8

 לבא .צ9גגסס תא
 = + יל | -ריוו ערב 1ו שנורה;

 ריכמ םכמ דחא לכ טעמכ
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 ...ומויק לע עדי
 תונכות לע ססובמ שופיח יעונמ לש ינש גוס
 טנרטניאה תא תושרוח ולא תונכות .ששג
 תונוש חתפמ תולימ תושפחמ ,ףרה אלל
 .ינכות םינותנ-סיסב תורצויו רתאה ךותב
 לש אמגוד .םשרהל ךירצ אל הז רתא לצא
 שמתשמ הז רתא ]08 ווג אוה ששג-רתא
 לכ טנרטניאה תא תגלטקמה ,5ו06ז תכותב
 עדויה ,םכח יגול עונמ תללוכ הנכותה .ןמזה
 .תופדרנ םילימ ךיישלו םינוש םירשקה רצייל
 ,םיבשחמל רושקה והשמ ושפחת םא ,לשמל
 ןכו םידבעמ יבגל םג עדימ קפסל עדי עונמה
 .האלה
 יטיא הזה עונמב שופיחהש ,הביסה וז
 ,שופיח וב וכרעת רשאכ ,םיתיעל .לברוסמו
 םירתא ןוילימ עבר הליג עונמש ולגת
 ךל !םלוכ תא קודבת ךל ,וישכע ...םינוש
 הלימה וב הבותכ לכה ךסבש ,רתא קודבת
 תישפיט החידב וא ,ןדרו'ג וא לקיימ וא קיימ
 שופיחה יעונמ :תפסונ תורשפא הנשי ,סנמא !ונרודב לסרודכה ינקחש לודג לע
 הברהו תומצמוצמ רתו .הוקויודמ ראש ושמח רתוי תומישר םכל וקפסיו ןמז דואמ הברה םכל וכסחי "סא" "אאוט תוארוהב םכח שומיש 0 ס 2 וגאקיש םגו ןדרו'ג לקיימ שפח" .ףסונ רשקח היסוהל ןתינ ."לקיימ" הלימה קר עיפומ םהב םירתא דואמ הברה דירות וז הרדגה . ןדרו'ג םגו לקיימ" שפח לש "תייטמיתמ" הרדגהב שומישה ידי לע םתוא ליבגהל ןתינ ,לשמל .תויגול תולבגהב שמתשהל םיעדוי םיילולימ
 יעונמב שומ ןולה שופיחה ישה יתעדל ,לכה תורמלו
 - רשווכ קר ץלמומ םייגולח שושיחו
 אל רשווכ רד .עדימ רתאל םיחילצמ

 שיו שופיח יעונמ דוע שו
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 םיפסונ םיעונמ
 שופיח יעונמ דואמ הברה םנשי טנרטניאב
 = ןתינ ,הדרוהל םימייוסמ םיצבק שפחל ןתינ
 זונותכ ,ינורטקלא ראוד לש תובותכ שפחל
 = .ץופיח יעונמ םנשי .דועו ןויד-תוצובק לש
 = שעדמ קר ,הנפוא קר ,טרופס קר :םידקוממ
 רוציל םילוכי םתא םג ,סלכ'תב .המודכו
 = = התא ומיקה .יטרפ שופיח עונמ םכמצעל
 - שופיח עונמ םכל שיו תובותכב ותוא ואלמ
 בורל םיארקנ ,ולא םיריעז שופיח יעונמ
 םירתא הברה ."תוירושיק" וא "ז.זאא"
 < סוחתב םיפסונ םירתאל םירושיק םיללוכ
 . ווב .סלריג סייפסה יצירעמ ,לשמל .רדגומ
 ותא ןיינעמה אשונב דחא רתא םתאצמש
 < שותאל סירושיק ול שי םא קודבל יאדכ
 ירתא .קודב אשונה ותואב םיפסונ
 . חלטלו ינשל דחא ןגרפל םיגהונ טנרטניאה
 . מ רתש ןבשחתהל ילב רתאל רתאמ םכתא
 . "לחה ינוגריאב םירבחה םירתא שי ,ךפהל
 . יפנוגריאה דחא .תידדה הכימתו תובותכ
 = "ה אוה םעפ אל ומשב םתלקתנ יאדוש
 -- .[1םו6זמ6ו [.ותא אס
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 " ,.. .:םינטק םיפיט

 -+ םייניעב עדימ םתס שפחל וסנת
 עש הברה םכל ףורשי הז
 יתקתמ תועשה ןובשחו



 תא ,שופיחה עונמ תא דומלל יאדכ ג
 עונמ תרכה .ויתונורסח תאו ויתונורתי
 תא אוצמל םכל ורזעי שופיחה

 עונמ לש גוויסה ,םיתיעל .םכשקובמ

 לשמ הנוש תצק ןויגיה יפל לעופ שופיחה
 'םכמצע

 םיגווסמש ,םירתאב םג רמוחה תא ושפח
 ליכהל םיריס תוחפכ וא/ו המירה ףוסב
 ןתינ ,עיתפמ ןפואב .שקובמה עדימה תא
 .יתוכיא רמוח םש םג אוצמל

 תונכות שי ,טנרטניאב ןומה שפחמש ימל
 שופיח יעונמ רפסמ ליעפהל תועדויה

 תוקלוחמ ולא תונכותמ קלח .ליבקמב
 הז יתעדל .םולשת תרומת קלחו םניחב

 .םיניינעה תא ךבסמ דואמו רתוימ יד

 רתוי עגתשהל אלו הקד דוע שולגל ףידע
 יידמ

 םילודגה םיעונמה
 :םייסקדניא םיעונמ

 +1: /יאראיש 800 .טס תה

 110: /טואו 3 6|[גה

 םייגול םיעונמ

 +1: / /ראראיש 0191131 .1518\3118 ססחה

 +1: ארוע ן1ת10566א .60ו

 10: / /ואטתא .1ץ608.ס0תב

 :תונכותו םיצבק שופיח
 1 1כ: / /טערא .[1ןכ8680 טסה

 :ראוד יאת שופיח

 ג כ: / / שואו 3 ספ .ח61 /ןכ6ס קוס .ו1זחר

 יגוה?וייויוהי\,
 רתאה .ןמזה םע ךלוה ךוניחה דרשמ
 בר עדימ ללוכ טנרטניאב דרשמה לש

 :הנשה וכרעיש תורגבה תוניחב לע
 ,שרדנה רמוחה ,םינחבמה יכיראת
 .המודכו דומיל תומר

 ה (ןכ:/ /\ארצר .ט0 טטה1וסמ .טסצ .1] שא הופ

 חונ תבית
 .תובוחרב םישטננ םיבר םייח-ילעב

 םילבוסו םיכומ םיבר םייח-"ילעב
 דגנ םתא םא .השק תוללעתהמ
 םתא םא ,םייח-ילעבב תוללעתה
 .םכליבשב רתאה והז ,תויח םיבהוא
 עדימ ללוכ "חונ תתומע" לש רתאה
 רבדב הרהצה םגו ,םייח-ילעב לע בר
 'םייחה-ילעב לש םהיתויוכז

 112: ווא .םּג טס .סס ו[ 0

 תשרב םיטטו'צמ
 ירתא םה טנרטניאה תשר לש םילודגה תונועגשה דחא
 תוחישה רתאב חראל 101. תשר הלחה ,הנורחאל .תוחישה
 .םירחאו 'ס קבש ,יאני לכימ םהבו םיבר זיטרבלס הלש

 סנכנ שדח חנומ
 :תירבעה הפשל

 הלימה .טוטי'צ

 אטבל האב וזה
 גשומה תא
 אהב טנרטניאה

 תירבעה הלימה .61147 - העידיה

 ןיב תבלשמ ,ןיבמ ינאש המכ דע ,השדחה
 ןויערה ןיבל תילגנאב תירוקמה הלימה
 .ילאוטריוה םלועה יבחרמב "טוטיש" לש
 סינכהל דמחנו בוט ןויער טלחהב הז
 .ןמזה חורל תומיאתמה ,תוירבע םילימ
 ימורופ םיללוכ םיבר טנרטניא ירתא

 םיסנכנ רשאכ .םינוש םיאשונב החיש
 לכמ םיקירפ םע םישגפנ דימ הזכ םורופל

 .לכה לע חחושל ןתינו םלועה יבחר
 אשונ לע חחושל גוהנ םיבר םירתאב
 רתאבש ,ינויגה טלחהב הז .םייוסמ
 רתאבו םיבשחמ לע ורבדי םיבשחמ

 .וסאקיפ לעו טדנרבמר לע ורבדי תונמוא

 זס. ילארשיה רתאב םירבדמ המ לעו
 לע םגו שדוקה ץראמ םיאשונ לע ןבומכ
 לש םיבהאה תשרפ ומכ םירחא םירבד

 ..ןוטנילק אישנה
 תשר תא וכותל עלבש ,ילארשיה רתאה
 ויהש תונויערה דחא תא םשימ ,לט.יו.יט

 תומד םע החיש תעש :הב םיגוהנ
 םיחראתמ ילאוטריוה ןפלואב .תמסרופמ
 'ס קבש ,יאני לכימ :ונלש זיטרבלסה
 סנכנש ימ לכ םע םיטטו'צמ םה ,םירחאו

0140 
 .הויתמ ו
 ל ה -%

 ןמזב תולאש לע םיבישמו תוחישה רדחל
 תוינכות לכל המוד דואמ הז .יתימא
 לבא םיניזאמה תופתתשהב וידרה
 סנכהל לוכי דחא לכ - לודג דחא לדבהב
 ביגהל לוכי דחא לכ ,יתימא ןמזב רודישל
 .רתאב רמאנש המ לכ לע ןמזה לכ
 אלש ימ תא קורזל לוכי רתאה להנמ
 יממ םלעתהל םג רשפא ,הפי גהנתמ
 ףתתשמש ימ לבא ,עירפהל קר חרוטש
 יללכ לכ לע רמושו "קחשמה יקוח" יפל
 ךשמב תונהל לוכי ,םילבוקמה סומינה
 .תועש

 טטו'צל ידכ :ןטק פיט |
 תדחוימ הנכות ךירצ
 רתאהמ הדרוהל תנתינה

 תא דירוהל ץלמומ .ומצע
 אדולו שארמ הנכותה
 .יוארכ הנקתוה איהש

 תעש סופסיפ תא ענמי הז ןטק דעצ
 .םכילע תיראלפופה תומדה םע ט'צה
 :תבותכה

 16ק:/ [ועיאיש .גס1 .60 .ו]

 תא שובכל לחה תיטירבה הישימחה לש עונלוקה טרס

 פילק לע ובשחת .םכח ידמ רתוי טרסל וכחת לא .םלועה
 לבא ...תורחא תוקהל ילב ,תומוסרפ ילב ,תוקד 93 ךוראב

 יגיב יה יי כמ רה ביה י"ב עלי ינוב

 םיקירפל) יללכ עדיב ןודיח שי ,תונבה לש תונומת ןומה שי
 ןונגסב ןוקחשמ ,ךסמ תרימשל הנכות ,(דבלב סיפפסה לש

 ליבי יבמ יל ב יה ירי ב יוביל

 .סלריג סייפסה יבבוחל וטנ רתא ,רוצקב
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 יה פע .סקימוק תורבוח הברהב גוהנכ ,םימזגומ

 עמי אל רבד םושש החוטב איה ,הלש םמהמה | לו - |

 איה ,ןוחטבה ןעמל ,םלוא .ןוטלשה תא הדעבמ . תונלצעו תוריהי ,הואת ,תונדמח ,עצב האניק ,סעכ
 ופהיש ססובמ ו | | יִדכ ,םימה תורוקמ לכב דחוימ םס תרספמ

 .הלש תויצאטומל םימימתה םיחרזאה תא לא לע .תושונאה הברח ולאה םיאטחה תעבש
| "/ 

 דימ .תודימ לודגו קזח רבג אוה ,ימוקמ רוביגו שי" . הוטשמב רבעשל ןיצק ,דיילב .רא ןהו'ג לנולוקה >=- כ טלועה תא שובכל תננכתמ רילקניס סיסקלא = 8 | :ּ < < ססובמ שדח קחשמ ותרזעב ,הלש אבצה השעמל ןה ולא תויצאטומ 1582717 קראמ :תאמ | ה-5

 םירוביגה דחא והז ,ןכ .ההכה ורוע ןווגב וניחבת

| 
 ו

 , .תמאב הלודג המיזמב רבודמש ןיבמ אוה

 6ןהך0%א תרבח שארּב תדמוע רילקניס סיסקלא ₪ךר
 | םישנל קינעמה ,שדח יפוי"םס חוקרל החילצה איה

 | ל איה .סקימוקה תורוחב םירויצה לש ומכ יפו
 | ,ןחבת דימ .המצע לע םסה תא תוסנל תססהמ
 תצק םיישנ םיבוטיח םע הקיקדה התומדב

 וא אוהש ,בשחמה יקחשמ תיישעתב םינושארה

 טוקנל םא יאקירמא-ורפא) רוחש יצח אלא ןבל

 .(תיטמולפיד רתוי ןושלב

 לא רודחל הסנמה ,םיבשחמ רקאה אוה .יסיי'ג

 ול ןתנו ותוא ספת דיילב .דיילב לש בשחמה
 ויעצ רוחב אלכל ךל" :תויורשפא יתש ןיב רוחבל

 אה - הרורב .יס.יי'ג לש ותריחב ".יילא ףרטצה וא

 ןמזה לכ ועמשת ולוק תא .םיבוטה לא ףרטצמ

 יוזח עדימו תוציע ןתי אוה רשאכ ,רשקה-רישכמב

 .דיילבל
 שי המישמ לכב .תומישמ ששמ בכרומ קחשמה

 ןולה תכלל וצלאת תובורק םיתיעל .םיבלש המכ

 המללעו תודיח לע תונעל ידכ םיבלשה ןיב בושו

 .המישמה לכ תא םילשהל

 וליגהו קנבה דוש לש ,הנושארה המישמה ירחא

 םיאצוי םתא רילקניס סיסקלא לע דיחפמה

 תונח לש םילעפמה ךותב הינשה המישמל

 המיזמה תא ולגת וזה המישמה ךלהמב .5וח 16%

 ןותב ינומה סוריו רזפל סיסקלא לש תיארונה

 | % ווחבל ולכות הזה בלשה ירחא .םימה תורוקמ

 3 יאנצ סיסבל ואצת וב ישילשה בלשל ךישמהל
 | '\ וילקיס לש םיימיכה ץפנה-שאר תא ובנגת
 שמה תוראב לא רשיה ,יעיברה בלשל ואצתש

 'גכ ישישהו יטימחה בלשב .רהטל וכרטצת םתוא
 .רילקניס ירחא ופדרת

 ו ,רושיק יעטק ויהי תומישמה ןיב
 ישמה ךותב .קחשמה תלילע לע םיפסונ
 ש - םתערפתה םא .םייביטקארטניא םיעקר
 | ... ""'ה הרואפתה לכ ופוסבש ריבס ,קחשמה
 הווצב הבצוע וז הרואפת .ןיטולחל הסורה

 'ת סימה תורוקמ תמישמב ,ךכ .תיתואיצמ
 | תורוניצ דואמ הברהו קנע תובאשמ הברה

 ,.''ג'ש ,םייטרובאלו םיאנכט ויי תודבעמב
 > * .םימחול אל םה יכ םיניוע ויהי אל וליפא

 ידיל הלפנש ,הנושארה ריעה וב שי .דיתעה תא םיבהוא םיבר םיקחשמ
 וימב תירזכא תרבג ידי יחתפמ .עדונ אלה לש ירותסימ םסק
 םג ךכ .תורוחש אבנל םיחרוט םיקחשמה

 לנולוקה ,ימוקמה רו םתוא ליציש ,דיילב ןהו'ג אל הלשממל ,הנש האמכ דועב .הזה קחשמב

 -לע תטלשנ היפאמה
 יסקלא ,תדח

 .רילקניס סיטו ביגל ונפ ,םישאוימה םיחרזאה

 ה מא ?ש קשנה-ילכ תא םרבעל ןווכל טילחת
 7% לישומח אל ולא םידבוע .תורצה וליחתי ל קר ביגמ ןיידע ךיילב ,קחשמה תליחתב ,ךכו הרטשמה תא ןממל ידכ (- ה /
 | = אה ירחא םיפדרמ .קדהה לע וצחלתש תיל קוח דיילבש רחאל קר .רילקניס | .לושמל םגו טלתשהל ידכ ,םיס . כבה קש המ , לתשהל ידכ ,םיסובה ,היפאמה ה לו שא ." % ולא םימימת םישנא רע לא קשנ ןווכל | ,עד"' ל מ דדומתהל וילעש ישאר םילצנמ וזה הדבועה תאש ,ןבומכ ואח \ ₪ .הקעזאה רותפכ לע ץוחלל םילוכי - וה .קנב דוש ומכ םיימוקמ העישפ .העישפה ינפמ הנגה אלל וראשי םיחרזאו

 .םיעשופה תא ר . ''תיעל םימוסחמ ינימ לכב לקתהל םילולע



 וא הדיח ןורתפ ידי-לע איה םתוא רובעל הדיזחיה

 תרחא תמכחותמ ךֶרְד

 .ךרדב םיקורז םתס ואצמת אל קשנה"ילכ תא

 רבכש םילייחמ תחקל וכרטצת קשנה"ילכ תא

 ףוסמ םיאור םתא רשאכ .תויקשנהמ וא םתגרה

 אורקל ,וילא תשגל םיכירצ םתא ,ךסמ וא ואיְדְיְו
 -ב שחרתמה לע דוע דומללו ינורטקלא-ראוד

 .פוחד 6%

 ןהלש תוכלשהה לע בושחל ךירצש ,תולועפ שו

 תרחא וא וז תומד לש לוסיחה !קחשמה ךשמהל

 םיריבסמש יפכ ,תאז תמועל .תועמשמ תרסח

 .רתויב תויתועמשמ תולועפ שי ,קחשמה יחתפמ

 ולגת ,ילמשחה חוכה-תנחת תא וצצופת םא

 ,רבד לש ושורפ !קחשמב למשח רתוי ןיאש

 תוקעזאה םגו תולעופ אל םימה תובאשמש

 הזל שי ינש דצמ ?בוט עמשנ .תולרטונמ

 תוכרעמ ליעפהל ולכות אל זא יכ תושק תוכלשה

 רחא ביוא ,םחלהל וכרטצת םוקמבו ןהשלכ הנגה

 .ביוא
 .תוריהמ תומישמ שי .רחא בצק שי המישמ לכל

 !המידק" םכב ץיאמ .יס.יי'ג תא ועמשת עקרב

 יטיא רתוי יפוא םע תומיישמ שי ,ינש דצמו "!רהמ

 תא ועמשת ולא תומישמב .בשוחמ רתוי הברהו

 ,שחלב טעמכ ,טאל רבדמ אוהשכ רשקב .יסייי'ג

 המישמה תורטמב םכתא ןכדעמ אוהש ךות

 .םירחא םיינויח םיפיטבו

 קחשמה לש עונמה ,חיתפב בתכנ רבכש יפכ

 ינשש ,רבד לש ושורפ .(208%6 1[ לע ססובמ

 רבודמ אל לבא הנבמב םימוד דואמ םיקחשמה

 51ה ,תישאר .םיהז םיקחשמב אלו יטנג טובישב
 לש ושורפ .עונמה לש "ינששה-רודה" קחשמ אוה

 דחא .םיבר םילולכישו תופסות ללוכ אוהש ,רבד

 קחשמב רבודמש ,רתויב םייתוהמה םירופישה

 רתוי הקיפרג םע קחשמ והז ,ףסוב .ריהמ רתוי

 םינתונש ,םיעבצ ןוילימ 16-ב רבודמ .הרישע

 םינטק םיטרפ רתוי םע ,הרישע רתוי הנומת

 ץוציפ וארתש ירחא .לצ-רוא יקחשמ רתוי הברהו

 .רבדמ ינא המ לע ןיבהל ולכות דחא

 דלש לש הנבממ היונב תויומדה לש היצמינאה

 ,ןיעל תיארנה האצותה .תויבוק לש אלו
 .םיקלח רתוי םיווקבו הפי רתוי תוזז תויומדהש

 ,םיקחשמה ינש ןיב הרצקה האוושהה חוניקלו
 םילגוסמ םה .םימכח רתוי ןאכ םיביואהש ירה

 שי .תשומחתו קשנ-ילכ ,חוכ-יקוזיח ףוסאל
 -שלפ לש רואב שמתשהל םילגוסמה םיביוא

 םירקמב .הכישחב םכתא ףושחל ידכ המלצמ

 םגו תרובגתו הרזע וקיעזי םיביואה ,םימייוסמ

 .רשקה-ירישכמ ךרד ינשה םע דחא ורשקתי
 םאות אל טלחהב אוה 91ח :הנותחתה הרושב

 םכתא קתריש ,קזח קחשמ והז .ליגר ()ונגאש 1

 תיתוכיא הקיפרג ,תקתרמ הלילע םע ,ןמז ךדואל

 .ונפסכ בטימל הרומתב םיצור ונאש מ לכו
 ץלמומו אבה שדוחב תאצל רומא קחשמה
 .ול תוכחל

 כ: שווא. וזטה]| הזז הוחרמו[! שס

 ו 1קכ:/ שוש .36זוטוצוסה טסחנ

 וזוג 9: 5665ו0ה
 !םינש שמח טעמכ רבכ הזה קחשמל םיכחמ ,םיקירפ שי
 ונל שיש המ .ז![חח8 7 ינפל דוע ולחה וילע תועומשה
 תועיגמה תורהצב דועו תועומש דוע קר הז שדחלו ףיסוהל
 ןודרוג באוי :תאמ .(;8ןם תרבחמ רשיה

 תנשב דוע ולחה קחשמ לע תועומשהש ,תמאה

 הלחה סופות תרבח ,הנרוחאל קר 13

 תועומשה ןתוא לכמ קלח ךירפהלו ססבל

 .הנשה ףוסב קחשמה ותאצי תארקל

 המיטלוא"-כ וקיפמ ידי-לע רדגומ 1/!טוהג 9

 ,ויליטסאק לד אוה וקיפמ ."יביטמיטלואה

 6( סתוזחהגמ6 6 תרדיסל יארחא היהש שיאה

 רתויב תובושחהמ איהש ,וז הרדיס .(=סח0ט6ז

 תפמ לע התלעה ,םויכ םיקחשמה םלועב

 .(/680אסס6 510061065 תרבח תא םיקחשמה

 טלחהב 0זופוח-בש ,ןיבהל םילוכי םתא ואכמ

 ידכ םיקחשמ םירציימ םה - םיקחשמ אל

 יכה ,קושב םיבוט יכה ויהי ולאש

 .םייביטמיטלוא

 ולחה קחשמה לע תועומשהש תורמל

 תישעמה הדובעה ,םינש שמח ינפל

 .םינש שולשכ ינפל הלחה וילע

 םידיקפת יפוליח המכ ולח וז הפוקתב

 רשפא ןכל .0זזואוה תרבח לש תרמצב

 הזה קחשמה לעש ,איה תמאהש ,רמול

 ודבעיו יצחו הנשמ רתוי תצק םידבוע

 .םישדוח המכ דוע וילע

 טושפ זא דע התשענש הדובעה בור

 .הקיפרגה איה ךכל אמגוד .דצב החנוה

 תונומתה תא תוארל היה ןתינ הליחתב

 וליאכה הקיפרגה םע ,תוירטמוזיאה

 רתוי תיארנ הקיפרגה ,וישכע .תידמימ-תלת

 ומכ םיקחשמ לש ןונגסב ןושאר ףוג לש טבמב

 םיציאמב ךומתי קחשמה .10תג0

 לע ונל עודי וישכע רבכ .םינוש םייפרג

 םיציאמ םג ויהי לבא 2[3[א /סס6סס"ה

 בורב ,לשמל .יתימא דואמ םלוע רוציל

 לשמל) תוליעפ אל תויומד שי ,םיקחשמה

 ףאש ,תויומדה םג ,הזה קחשמב .(םירחוס

 .תוליעפ רתוי ויהי ,ןתוא ליעפמ אל ןקחש

 תא רוכמלו ריעל ריעמ רובעל לגוסמ רחוס

 קושה יאנתל םאתהב םוקמ לכב ולש הרוחסה

 " ימוקמה

 הרבחה לש רתאל םירבחתמ םתאש ינפל

 (ריהמ םדומ ללוכ) ריהמ רוביחל גואדל םכילע

 ןהידעלב !תופסותה לכ םע םישידח םינפדפדו

 !הזה רתאב שולגל ןתינ אל

 ת11ק:/ /לאוא .סוחפוח 68 .ס0תו

 ..המיטלוא תארקל
 תא שדוחה רבכ קוושל תדמוע (כזוקוה תרבח

 תא ללוכ רוטילקתה .המיטלוא יקחשמ ףסוא

 קחשמה תא .הרדיסב 6 דע 1 םיקחשמה

 תורוקממ גישהל וצלאת ינימשהו יעיבשה

 הרקמב רתונ ןהב תויונח שיש ,ןכתי .םירחא .םירחא

 הברה לע ,הקזח הלילע לע רבדמ ויליטסאק לד

 אוה הנורחאל ןתנ אוהש ןויארב .קחשמ דואמ

 הרבע המיטלוא תרדיסש זאמש ,הדוה

 השקל הכפה איה ,םייפרג םיקשממל

 חונ קשממ לולכי שדחה קחשמה .תלברוסמו

 אלו קחשמהמ תונהל רשפאיש ,שומישל

 ץפח גישהל תונויסינ לש ךשוממ ךילהתמ

 אוה .וב שמתשהל שי דציכ תולגלו םייוסמ

 ךירצ בוט םידיקפת קחשמ לכ" :שרופמב רמוא

 הברה ,םיביהלמ קשנ-ילכ הברה ול ויהיש

 הברה ,שוגפל םישנא הברה ,םסק םישחל

 םיסנמ ונא" ,ףיסומ אוהו ",לסחל תוצלפמ

 םאתהב היהי וריחמו קחשמה לש דדוב קתוע

 רכמנ ומצע ףסואה !םילקש תורשע המכ קר

 קלח .ח"ש 150-כ םהש ,רלוד 40-כב לוחב

 ךירצ) ילאוטסקט קשממ םיללוכ םיקחשמהמ

 ,רוכזל ךירצ לבא !(תודוקפה תא דילקהל

 .לסאלק ףסואב רבודמש

 קחשמ תויהל ךפה 4 המיטלוא .םגו

 ןפואב ותוא לפכשלו קיתעהל רתומ 66

 ו - תא דירוהל וליפא לכוי הצורש ימ .ישפוח

 3 3 .!יטולחל יקוח ןפואב טנרטניאהמ קחשמה

 ָן * - . ָָ 1 / ו ./ 1



 דסחופ ₪306[ 2
 תיטסנימפה הרוביגה

 הידמיטלומה םלוע לש

 ...לודגבו תרזוח

 לע הבכיכש טפורק הראל

 ירטסיהה טיהלה יבג

 תבככמ דת 36

 שדחה קחשמב תעכ

 קוושמה דסתוס 31067 2

 תרבח ידי לע ולא םימיב

 .הידמיטלומ יצרא דה

 תדיח תא רותפל :הרטמה

 .ןאיסק לש ןויגפה

 ימ יכ םינימאמ םיניסה'

 ןויגפה תא אצמיש

 תרזוח טפורק הראל |

 "...ןוימדל רבעמ תוחוכב ךרובי יטסימה

 דע בר ןמז רובעי אל םלוא ,תיניסה המוחב ליחתמ הראל לש העסמ

 .התרטמל התוא וליבולש םיזמרה רחא ףדרמב תומלוע ךופהת איהש

 לכה תושעל םינכומ רשא םיבירי דוע םנשי .דבל אל איה םעפה לבא

 .חוכה בר ןויגפה לא עיגהל ידכ

 ומכ) יסאלק :ולועפ קחשמ דחאה .םירנא'ג ינש וכותב בלשמ קחשמה

 .תואקתפרה קחשמ ינשהו (ןושארה קחשמה

 הנשמ איה .עגרל החנ אל הראל םדוקה קחשמב ומכ ,םעפה םג

 הל תמרוג רשא תקתרמ הלילעב תבלתשמו תושובלתו תושופחת
 ...םימיהדמ םירבד תולגלו רוקחל

 עונמ :ומדוקמ רתוי םיללכושמ םינייפאמ וכותב בלשמ קחשמה
 קחשמ תביבס ,םישדח קשנ ילכ תורשע ,רפושמ קחשמ
 םע "תרפושמ" טפורק הראל ,םישדח םיביוא ,תיביטקארטניא
 הברה דועו דמימ תלת יסיטרכב תידיימ הכימת ,השדח החתלמ
 ..תוקתרמ תועתפה

 .ח'ש 229 :ןכרצל ריחמ

 סוריו
 בשחמ קחשמ
 יביטקארטניא

 ךילע תלטומ "סוריו" קחשמב
 בשחמה תלצה תמישמ
 סוריו ינפמ ךלש ישיאה
 דגנל ףוקתי סוריוה .ינלטק
 יצבק תא ,תואתשמה ךיניע
 םתוא קוחמי ,בשחמה
 לכ סורהל ,האלה םדקתיו
 שוגפת קחשמה ךלהמב .ביכר
 לש ונכותו ותלוכת לכ תא
 לע ךלש ישיאה בשחמה

 קווי" י 0

 ו -בובל

 םיאתמה ,"סוריו" קחשמה לש ודוחיי והז .ויכמסמו ויתוירפס .ןי

 | נכתהו הנבמה יפל ,םיקחשמ םהילע בשחמו בשחמ לכל ל

 ילאוטריו ברק רוזא רצונ םילשיאה םיצבקלו תויקיתל סוריוה רדחשמ

 םיצבקה תולוק םיבברעתמ וכשמהבו (ו/ ג) לוקה ץבוקב ליחתמה

 ןגהל שי םהילע תונולחה יצבק לא ךישממ סוריוה .ברקה תולוק םע

 יפרגה סיטרכה קבדי אבה בלשב .סוריוה תרידח תא עונמל ה לע

 סוריוה לולע םשמ .בברעתתו עגפת ךסמה תגוצתו ינלטקה סוריוב

 .טלחומ הטילש ןדבא לש בצמ רוצילו רבכעה םאתמל םדקתהל

 טווינ היכרצמ ,סרההו ינלטקה םויאה לומ ,קחשמב תודדומתה

 תוזחל ןתינ םירבעמה ידכ ךות .ברקה רוזאל םיצבקה תונורדסמב

 תרזעב .תונורדסמה תוריק לע םיכמסמבו הקיפרגה יצבקב

 סוריוה לע טלתשהל לכות ,ריהז טווינו הבישח ,הנוכנ היגטרטסא

 ילכו סוריו-יטנא תוחוכ לש הסירפ תועצמאב בשחמהמ ותוא ףגנלו

 .ירזכאה ףיגנב המחלמב רוזעל ולכויש קשנ

 ןוקיתו רוזחיש ,םוקישה תכאלמב ליחתהל שי ,סוריוה סבוהשמ

 ורדחש םירחא םיסוריו ןיאש אודיוו רותיא ,םיעוגנה םיצבקה

 .בשחמב םיאצמנו

 וידמיטלומ םודיק ,תילארשיה הרבחה ידי-לע חתופ "סוריו" קחשמה

 לכב קחשמה תא הציפמה - תילגנאה "ראטסלט" תרבח רובע (504)

 .םלועה יבחר

 .ח"ש 189 ןכרצל ריחמ

 60065+% = זה
 יקחשמ רנא'זמ ףסונ טיהל ולא םימיב תקוושמ יצרא דה
 . 'גטרטסא ןונכת ,קבאמ לש םכחותמ קחשמ והז .היגטרטסאה
 < לש ללחה תייפס לש הרידחב רבודמ .תשאונ תודרשיה תמחלמו
 . לשעה תכלה בכוכ לש הריפסומטאל 2997 תנשב "ואלילג" א"סאנ
 ל .קדצ

  ומכ תלבקל םינעדמ יפלא חור רצוקב וניתמה ,ץראה רודכ ינפ לע
 ,'ו .רגשל ללחה תניפס הרומא התיה םתוא ,םינותנ לש תומוצע
 ."\ םיננעב םמוחתל הרידחה תא ואר קדצה בכוכבש םינעדמה
 . רברב םתוא ידי לע המחלמ תזרכה התיה וז םהיניעב .ירמגל
 ../3ל פהל היה אל .ןצמחה ריתע ,ליערה 501.3 תא םיסלכאמה
 חה תא רשפאתש ,תינצמח וד תירפוג תיוור הביבסל 2 ,' 'שונאה עזגה תקיחמ אוה ןובשחב אבש ידיחיה ןורתפהט

 למה תא להנלו ןווגל ןתינ
 תב םעפו שונאה

| |! - , 1 - ,/ 1 2 

- 
 "לש

, 
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 =. תב םתא תחא םעפ רשאכ המח
 אבה ללה ו

 ורב הקיפרגב םימצע 65,000-כ וכותב 0 0 .תונוש תויגטרטסאבו םידחוימ 8 0 ו מ קבוומב דצ לכ .םירזייחה ד 5 תוחוכ ,ולשמ
 תודחוימ הליל תומישמ ,הרואת לש םייטס" = םינינבל
 דש לש םיממהמ םיילוק םיטקפא ףסינב % יוצצופתה
 ידי לע

 לולו
ו וטל םכל רשפאתמ תיפצתה תונולח ייב"" ד

 1 וב ט 



 תויוחתפתה רשפאמ ךכ תוכזבו יראניל וניא קחשמה ךלהמ

 תועצמאב שחרתמה רחא בוקעל ןתינ .קחשמ לכב תֶושְדְח

 קחשמ תועצמאב םחליהל םכתורשפאב שי .ןיוול מולו

 םירחא םינקחש דגנ וא דחא בייוא דגנ שארב שאר

 .תשר קחשמ תועצמאב
 .ח"ש 229 :ןכרצל ריחמ

 063515 םטחוקאוח5
 תלוכי תאו ברקה תויגטרטסא תא ונחבי רשא תומישמ 10

 םכממ ולזגנ םכיתומדאש רחאל .םכלש םיבאשמה לוהינ

 תא תוריהזב להנל וכרטצת ,ךלמה ידי לע םתלגוהו

 תונטקה תוצלפמה תא עינכהל ידכב םילבגומה םכיבאשמ

 ולידגה ,םכתיסולכוא תא וביחרה .לפאה ןאילבאס דרול לש

 תויהלו עיגהל ופאשו םכביוא לכ תא ולסח ,םכחטש תא

 .ןושארה וודלימ ךלמה

 ונב ,הלכלכה תא וקזח ,םכדיל םתלביקש רפכה תא ולידגה

 דחא לכש וחיטבהו היסולכואה תא וביחרה ,םינינב

 .ךרובמ לובי ביני םיחטשהמ

 חיטבהל ידכב רמשמה לע ודמעי דימת םכילייחש ואדו

 .ןוחטבב ויחי םיללמואה םירכיאהש

 תויחמ םישנה תיסולכוא לע רקיעב ,רפכה יבשות לע ונגה

 .םייליל םיבמוז לש תופקתהמו תוטטושמ ארפ

 םימכחה לש םדי גישהבש םיפשכה אלמב ושמתשה

 .ברקב ןורתי גישהל ידכב םירמכהו

 התא יארקא ןפואב רשאכ ףרוטמ רומוהב הוולמ קחשמה

 תא ליפיש םסק ,תוצצופתמ תורפו םירזומ םיבצמלומ דמוע

 ...דועו ךילגרל םישנה לכ
 .יתימא ןמזב הפקתהו הנגה ברק ןונגנמ ללוכ קחשמה

 סוקופ סוקוה דורווה רתנפה
 ןומזת א חלצומ ףושיכל ' דוסה

 ריעצ םסוקשכ
 תופיאש לעב
 תועט עצבמ
 הכיבמ תיעוצקמ
 הנטק הדלי ךפוהו
 קנעל המימתו
 ארקנ ,ריר ליזמ
 דורווה רתנפה
 תא ריסהל רוזעל

 ,ארונה ףושיכה
 תא ליצהל ךכבו
 ברעה תחורא
 תדמועה ,תיגיגחה
 .ןאגלבל ךופהל
 המישמ יהוז ...ןכ

 עסמל וילא ופרטצה .דורווה רתנפה ונידידי ארקנ הל תפסונ
 עיפקמ עסמל ועס .תוניינעמו תושדח תונידמ שמחב

 הינק לש תיארפה הנאווסב יראפסל וא הנבלה ריביסב
 ינפ לע ךומנ יכה םוקמל םג ,ללוהמה שלבה ,עיגמ םעפהו
 .(םתשחינ אל ןיידע םע) חלמה םי ...ןכ ,ןכ - ץראה רודכ

 :חלצומ אל ףושיכל םיצוחנה םירמוחה
 בטיה ושחב ,דיחיהו דחאה דורוה רתנפה תא ופיסוה
 םכל שי דימו ףכיתו םסק תולימ המכ ורמא .תחתור תחלקב
 ,דורווה רתנפה לש דחוימו ןנערמ שדח תואקתפרה =

 !םיפשוכמ ירמגל וראשית םתא !םוסר ןפואב עשעש
 ח"ש 169 :ןכרצל ריחמה

 לאדו איה תיתיב "תמא-תנוכמ"

 .םלועה יבחרב םיבר םישנא

 ,םירקשה יגוס לכ תא לסחל

 דעו םייתימא םירקשמ לחה

 !םינבל םירקשל

 תונימאה ןחבמ
 -לתבב תוליבק ןניא תמאה תונוכמ םויה דע
 .לארשי ללוכ תובר תוצראב טפשמה
 0 תובוגת לש יוליג לע תולעופ תמא תונוכמ
 ל הנתשמ ,רקשמ והשימ רשאכ ,לשמל .םדאה-ינב לש תוינוצר אל
 -תנוכמ .המודכו דעור ולוק ,טעמ תועיזמ וידי ,קפודה ,םדה
 | ,רקחנהש ,היעבה .רקחנה לצא ולאה םייונישה תא רתאל
 תא םישפחמש עדוי אוה .הריקחה לש דבכ ץחל תחת אצמנ
 רז 0 םיינוציק םייוניש שי םיבר םירקחנ לצא ,ןכל
 ג תמאה-תנוכמ ןללגב תוביסה תחא וז !תמא םירבוד םה רשאכ
 - תואצותה תא 0 0 1 םירקוח שי ,בגא .הליבק

 ו - .תנוממל

 08 לש וזל המוד ןורקיע לע תלעופ ,ד'זוגפושז תנכות
 ורבעמ רבדמה לש לוקב יונישה תא תשפחמ הנוכמה .תיקלח
 -תנוכמש עדו וניא רבודהש ,הנכותה לש הנורתי .ןופלטה
 - א ומ איה .לוקה תא קר תקדוב הנכותה ,ינש דצמ .ותוא

 יעפהל ןתינ ,בגא) .המודכו לוקב דער ,הנתשמ לוק-תמצוע
 למה ותעידיבו רבודה םע ,םייניע-עבראב החישב

 כ איהש תנעוט ,הנכותה תא החתיפש ,"תבשחמ" תרבח
 ונקל םיננכתמ םתא רשאכ בושח הזכ ילכ .תמאה יוליגב
 חוטב ת ו םתאש "קחשמ" ,ןותיעב העדוממ
 חבמב םתקתעהש ,םכתא המישאמ הרומה רשאכ
 יש ףושחל לומר תוביס שי ,רוציקב !םתקתעה אלש
 | .תמא-ירבוד

 ו הצלמה
 ל םכתא שמשל הלוכי וזכ הנכות ,סלכ'תב

 יבא .םהירבח לכ תא םינחוב םיבר םיקירפ
 ירבחש ,ןכתי .יתורבח אל דואמו ןכוסמ
 ,בושחל ךירצ ,ינש דצמ .תמאה לכ תאו
 |  !םכמצעב עגתשהל םילולע םתא
 ש .םיאצממל וסחיתת ,תפסונ הציעו
 .הקדבנ איהש ,הזיראה לע בותכ
 0 וכמ" ףא לבא ,תמאה יהוזש
 תואצות החיטבמ אל וזה
 !רקי ךכ-לכ
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 | םילודגה ₪6. יקחשמ תכלמל דימ הכפה איה
 הדביא /40וצופוסמ-ו ילופצ לתלבה הרק זאש אלא .("קמ")

 ואשהל אל ידכ .הרדיסב ישילש קרפל הלש ןויכיזה תא

 168% 6208: לע זלרכהל הזרדזה איה רוחאמ
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 | ללחהב םיקסעה שיא - חוטב דחא רבד | המ ךרעב הז .תוכ םישפחמ םלוכ .ףתושמהמ רב רו תצק וילא סחיתהל ךירצ ,והשמ דואמ הברה שי הקיטילופלו םיקסעל
 | ו | מה הבנ-הרט בכוכ לע .ץראה רודכמ | אל טלחהב איה ,םירלוד ינוילימ ₪ הסיכל | | םיטלפ םצעב םה םיבשותה .םהיח | לשלשל יושעש ,ט'הל קחשמל הלש ןויכיזה שש / סימחלנ הבונ-הרט בכוכה יבשות .הנש תא תדבאמ הרבח רשאכ ,תאז-לכבו .הילע ו וענ ותעב שחרתמ 116ג07 (06גז | םחרל ךירצ שממ אלש ,קנע תרבחב רבודצש 19 .ויתוחטבה תא םייקל לדתשי ,הדבועב | =: ליחתנ ./\שווצופוסה תרבחל הרקש
 [ |. תועדמה תויצרדפנוק :תוצובק יתשל | ,הל העידוה 5% תרבח רשאמ 07 ,הרמש

| 
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 | "7! תטמורדה תומדאה תירבו (6-5\61) תארקל הזוחה תא ב
 הזה קחשמה ו והז ו לשמ . | ה ממ . קנע םיטובור קחשמ חתפלו הרזחב תוכהל 1 4 7 לגו הנוש םיל , | כל הטילחה 6 תר ל :

 | 3 ו

 חיטבמ םיקסע שיא רשאכ .ול םינימאמ | אל ונחנא (ךורא םידומיל םוי וא ל כ קוח) והשמ ונל חיטבמ יאקיטילופ . - קרש ביהלמ יכה ,קזח יכה ,לודג ל רתויב בוטה תויהל ,החטבהב הוולמ ןבומכ

2% 

 =[ "למה !אמ םולש תומייקמ תוצובקה יתש
 | ו וחצנה רחאל .םיישלופה תא סיבהל

 3 א .1 יו

: - 

5 



 א... וה

 תצרופ םיחרזאה תמחלמ .םירבוג חתמה

 .םורדב ןופצה תמחלמ !שדחמ

 ,הלילע ,ןומיא :םיבצמ העברא ללוכ קחשמה

 ,ולגת לוגרתה בלש ירחא .תשרו הבוח-סומ

 \(ססא4והוסז"ל המוד דואמ םצעב קחשמהש

 םצעב אוה הלילעה בצמ .הנוש יפוא םע לבא כ

 32 ללוכ הז בצמ .קחשמה לש ירקיעה קלחה

 .וזל וז תורושקהו תורבוחמה דיחי תומישמ

 תרדיסל ופשחת םתא "הבוח-סויג" לש בצמב

 .ןשקא דואמ הברה ןרקיעש ,תופסונ תומישמ

 שי .תומישמה ןיב ינוציק לדבה שי הז בצמב

 שוביכ ,יוניפ ,המחלמ ,הקפסא תומישמ

 קחשל רשפאמ ,תשרה בצמ ,חוניקל .המודכו

 םג ,תוימינפ תרושקת תותשר ךרד םג

 ךרד םגו שארב-שאר םדומה תועצמאב

 לש תיתיזח המלחמל סנכהל ,טנרטניאה

 הכימתה ...ךפהל וא ןופצה דגנ םורדה

 דואמ הברה תמרותו הקזח תשרה תויורשפאב

 .קחשמה ייח ךרואלו האנהל

 םיטובור הנומש שי תוצובקהמ חחא לכל

 ותרוצב הנוש טובור לכ ,הרואכל .הריחבל

 .ולש סיטה-את הנבמב וליפאו תינוציחה

 וצרת םא .םימוד דואמ םיטובורה לכ ,השעמל

 ידכ הדבעמב שמתשהל וכרטצת ירוקמ תובור

 איה וזה הדבעמה .שדח טובור םכמצעב ןנכתל

 המכ ךותו קחשמה לש םיבוטה םירבדה דחא

 דיוצמו ירוקמ טובור םכינפל דומעי תוקד

 .בטיה

 ינפ-לע הזה קחשמב םיטובורה לש ןורתיה

 זוחאל םילגוסמ םהש ,א166ם\/הזזו0ז תרדיס

 הארנ הז החיתפה עטקב !םהידיב קשנ-ילכב

 קחשמה ךותל םיסנכנ רשאכ .בוט שממ

 ינוניב עוציבבו רידא ןויערב רבודמש ,םילגמ

 דיב קר קשנ ילכב זוחאל לוכי טובורה .ידמל

 םמצע קשנה-ילכו (!םינוטרסב ומכ אל) תחא

 לבא בוט תיארנ הקיפרגה .םיבזכאמ דואמ

 טובורה ,בגא .םצמוצמ יד םימרוג םהש קזנה
 םירחא םיטובור לש קשנ-ילכ ףוסאל לוכי

 .ברקה הדש ךותמ

 לש "הרוחש אספוק" םג שי םיטובורל
 תדמול וז אספוק .תיתוכאלמ היצנגילטניא

 ,בוש לבא .קחשמה ךלהמב םישדח םירבד

 םירבדה לכ .בזכאמ עוציבהו בוט ןויערה
 םימייק ויה רבכ דומלל לוכי טובורש ,םישדחה

 .או66 א גזזוסז תרדיסב רבעב

 לש תובוט תועונת המכ שי טובורל ,ףוסבל
 .םיביריה תא עיתפהל ול תורשפאמה ,תובנגתה

 .לודג אוהש ,קחשמה לש רתויב בוטה רבדה
 לעו ליחתי קחשמה דציכ תעדל ןיא םלועל
 רושימ ,תוידאו ,םירה :עקרק לש עקר וזיא
 .םוצע חטש קחשמל ןתונ הז .המודכו
 אל אוה לבא ,בוט יד קחשמ והז ,לכה ךסב
 ומכ ,םיקסע ישנאמ .תוחטבהבו תויפיצב דמוע
 םעפה .רתויל תופצל ךירצ ,הלחתהב יתרמאש
 ..תוחטבהל ןימאנ אל ילוא האבה

 וכווזורוו 1
 דח6 (0סוזףס0הח'5 |!וּבוחס6
 .םידיקפת קחשמ ומכ םינוש תונונגס המכ ןיב בלשל הסנמ קחשמה

 םיכובמ לש םלועה ךותל קזח סוחד הז לכ .היגטרטסאו תואקתפרה

 ?םינוקרדו םיכובמב קחשל הנהנ ןיידע םלועב והשימ םאה .םינוקרדו

 ,בשחמה יקחשמ לש ראפה תרבח ,הרייסב

 "ןוגרוגה תירב" .שדח ןונגס רוציל וסינ

 ימעטל ...לבא .םינוש קחשמ תונונגס בלשמ

 לש תחא היסולכואל הנופ קחשמה ,ישיאה

 לכ .ד"ומ לש םיעבשומה ולא - םיקירפ

 וישכע רבכ זא .ןיינע ןאכ ואצמי אל םירחאה

 םא ,המלש הבתכ לש האירק םכל ךסוח ינא

 ..הזה שארב אל םתא

 תצלפמ ,ןוגרוגב תקסוע קחשמה תלילע

 תומדא תא שובכל הסנמה ,הערו תיקנע

 ה'רבחה תא ליבוהל ,םכלש דיקפתה .\ תו

 ,תירקיעה היעבה .תצלפמה דגנ םיבוטה

 תא הז םיבהוא ךכ-לכ אל םיבוטה ה'רבחהש

 םיאתמ שממ הז ,יתוא ולאשת םא) .הז

 ('וכו לאמש ,ןימי ...ץראב יטילופה בצמל

 ה'רבחה ןיב תוחלוס ךורעל ,ךלש דיקפתה

 םא .םיערה דגנ ומחלי םהש ידכ םיבוטה

 תמאב טמולפידו דמחנ ידמ רתוי היהת

 םילולע דוע םיבוטה ה'רבחה ,ריהזמ

 !תצלפמב בהאתהל

 ידמ רתוי ךרוע אוהש ,קחשמב היעבה

 קחשמ לש עטקב ,לשמל !תורשפ

 םושל םיאצול אל םתא תואקתפרהה

 דחא תא םיחלוש םתא ,םוקמב .האקתפרה

 אצ" הטושפ רותפכ תציחל ידי-לע םירוביגה

 בולישה הפיא ?רגתאה הפיא זא ."המישמל

 הרוק רבדה ותוא ?קחשמב הזה ןונגסה לש

 ,תודוקפ ןתונ התא .היגטרטסאה לש עטקב

 השוע בשחמה ...ו םוקמב םידודגה תא ביצמ

 ידמ רתוי הזה קחשמה ,רוציקב .רתיה לכ תא

 .לבחו קחשמ הברה ילב ,יביספ

 ןונגסלו הרייסל ער םש השוע הזה קחשמה

 שי םיגאב - ןאכ ןיאש טעמכ קחשמ .ולוכ

 םתאש קחשמה אל הז ,רוציקב .תונוטב
 .םכמצעל םיישפחמ

 הוז!חזוטה( :קחשמה
 + 100 םויטנפ :רישכמה
 בירי :קחיש

 70% - הקיפרג
 בוציעו ידמימ-תלתה ףונה תורמל

 בוקה לכש ירה ,תודיחיה לש האנ

 קמוצמו ןטק ןולח ןיעמ לע שחרתמ

 זכרתמ זה ןולחב !ךסמה תיתחתב

 לכ תא ךפוה הזו קחשמה לכ

 !תממעשמו תרתוימל הקיפרגה

 65% - לילצ
 דואמ םיטקפאו המויא הקיסומ
 ! םיינוניב

 75% - קחשמ תמר
 הפ ןיאש טעמכ !שלח שלח שלח

 שי רבכש המו שממ לש קחשמ

 .ןיינעמ אלו ךבוסמ ,בכרומ

 00% - םייח ךרוא
 רבח רמאש המ קר טטצל לוכי ינא

 < המכ קסידה לע שיש לזמ" :ילש בוט

 2 םיקחשמ לש המגדה יצבוק

 2 תא הווש אל ילוא הז ".םירחא

 לש תועש המכ הווש לבא ריחמה

 : ...הקידב

 70% - ללוכ ןויצ
 . םיכובמ יבבוחל .בזכאמו שלח

 | !דבלב םיעבשומ םינוקרדו

 :טנרטניא
 (ןכ:/ /יעועוא 510778 00



 ב

 166 םויטנפ :רישכמה

 ינוי :קחיש

 80% - הקיפרג
 ב

 לודג רחבמ שיש לזמ .תרפושמ
4-0 

 המ תא תצק וננעריש

 הקיפרגה ...תואור םייניעהש

 ידכ .הכומנ היצולוזרב הלוכ

 ךירצ תופושמ המרמ תונהל
| 

0% 

 85% - לילצ
 םע תנווגמ יד עקרה תקיסומ
 ,זא'ג ,קור ומכ םינוש תונונגס
 וידרה ירודיש .המודכו ירטנאק
 תומוסרפ ירידשתל םיקספומ
 - הבוט תילגנא) םילועמ
 '\םןג

 85% - קחשמ תמר
 .ידמל הבוט תוינוכמב הטילשה
 יו ו יב וג - לע גו
 גו מ וי ג סינג ב
 ל גה יג ]ו ב
 .ידמ בר ץמאמ תושרוד

 1-3 יה "ווג ו
 ו כ גו לב ב ודנ יב
 דע ,תצק דוע קוידב ונתוא

 .פוו(-ווצ 3000 תויונחל עיגיש [
 נב לע ג |

 קחשמה ,ללכב .ותוא וחתיפש
 לגו לע ותוא ושע וליאכ הארנ
 ...תחא

 85% - ללוכ ןויצ
 | ו יבמ 1 רגש ו

 יתעדל ךא ןונגסה יבבוח לכל [
 ני מ דע = רובה

 בי ג
 ו ל ב ו -ווג=
 .דמחנו בוט קחשמ ,תאז

 :טנוטניא
 ₪ 11ןכ:/ רצו .חוג\או.טטחו

 13א1% תרבח

 00-ה ,הלש םדוקה קחשמה

 .םיעשתה תונש לש םילודגה

 רע"ינב ץלחלו ריעה יבחרמב

 אל םלועמ םא םנג

 פוחו('11צ תא םתקחיש

 ולכות ןיידע ,0

 .הזה קחשמהמ תונהל

 רבודמ אל םעפה

 תיינב לש היגטרטסאב

 דואמ המודב .ריע

 והז ,פוחו("טק16ז ל

 לכל םיצורימ קחשמ

 קחשמה םש .רבד

 גתומב שמתשמ

 גתומהש ,קפס ןיא .פוחו ('גוא לש דואמ םסרופמה

 יבחרב קחשמה לש תוריכמל הברה םורתי הזה

 .קיפסמ אל טלחהב הז לבא ,םלועה

 ,םירוזמר המכ .שדח רבד וניא ינוריע תוינוכמ ץורימ

 אל יאדו םימימת לגר-יכלוה המכו םיטלש המכ

 וסנתהש ולא תא וביהלי

 ומכ םיירזכא םיקחשמב

 תרבחב ."הגה הלוח"

 .דימ הז תא וניבה \[ּגאוא

 םעט ןיאש ,וניבה םג םה

 וב ףסונ קחשמ רציל

 הבורע-ינב ץלחל הרטמה

 .פוחנ( יטקוטז"ב ומכ

 תצק ירחא שופיחב

 החסונ הרצונ ,תוירוקמ

 םיצורימ קחשמ :הטושפ

 תונוש תופסות םע ליגר

 לשמל .תומישמ ...ו חוכ יקוזיח ,םיניגמ ,קשנ-ילכ לש
 םיבייח םתא תשומחת דועו קשנ דוע שוכרל ידכ
 ולבקת .תויוחילש תדובעמ וחיוורת ףסכה תא .ףסכ
 כילעו ריעב תמייוסמ הדוקנב הליבח
 יבחרב .רחא םוקמב
 לש לכ רובע .ןמז תפסות םכל ונתיש
 ,ךרדב .םלוה רכש
 תא לסחל םכילע
 ינימ לכ .םיערה הרבחה
 םיבבותסמה םיעשופ

 .בל"ומיש .תובוחרב
 הא תועטב ולסחת אלש
 הז .הרטשמה תוחוכ
 קחשמב ירשפא טלחהב
 .הזה

 וליאכ יונב קחשמה

 התוא רוסמל ם
 .תרוקיב תודוקנ םג שי ריעה

 5166%5 ס+ 5ןחו (;ו%
 פו 3000-ל םיכחמ םלועה לכב םיקירפש תעדוו

 םיטיהלה תמישרב עיפומ ןיידע פוחו('גשץש 0

 קוסמב סוטל םתלוכ* 51₪16-1// 3000-ל ררדב

 ..הב גוהנל םג םילוכי םתא וישכע הבו

 השעמל .היזיולט תוינכות שמחמ
 םינוקחשמ השימחב רבודמ

 שי דחא לכל רשאכ ,םינוש

 הנוש תצק יפוא םע תומישמ ₪
 קחשמ ןבומכ אוה "ךשפנ לע סונ" =

 המ רתויש המכ עוסנל ךירצ וב
 םכילע "תויוחילש יתוריש"-ב

 תוריהמב תוליבח ריבעהל

 אוה "תללותשמ אתבס" .תיברימה
 ונכותב רתויב רזומה קחשמה

 םיקית" לש ןונגסב אוהו

 .םיעשופ לסחל םכילע "חוכה" תינכותב ."הליפאב

 ומ( טקושז לש עונמ ותוא לע יונב ומצע קחשמה

 ויענ סט רבכש ימ ,ללכבו ןיטולחל ההז הקיפרגה

 וליאכ שיגרי ,(התוא הנבש ימ לע רבדל אלש) וזה

 שמתשמ וליפא קחשמה .תיב לכו בוחר לכ ריכמ אוה

 לַש "תופמ" יצבוק םתואב

 םכל רשפאמו וחו(ו1א 0

 םתינב רבכש םירעב שמתשהל

 תוסנתהה תא הווח אלש ימ .רבעב

 ויע ןנכתל לכוי וזה תינברואה

 < הזה קחשמל םילולסמ תונבלו
 תפווצמה הכירעה תנכות תרזעב

 .ול

 םכילע :ךרדה תלחתהל םיפיט ינש
 לשנב דייוצמ היהי בכרהש ,גואדל
 - ולכות ךנ .הרוחאמ םגו המידקמ םג

 < ו לוממ חיגמש ימ תא לסחל
 - .ינלרומיש ירוחאמ םכירחא םיפדורה ולאמ חורבל
 ,שרז םתאו גוס ותואמ קשנ-ילכ ינש םכל שי םאש

 ₪ יהרוי ינשה םג ,דחאב
 לחשמ רוציל החילצה א1גאוג תרבחש ,רמול השק

 "יח .םידמחנ םירבד הברה ול שי .ירוקמ שממ
 . טק הנכות יהוז .תוינוכמ רוציל תשורחה-תיב תא

 "ב ור שפאמה ,קחשמה ךותב שממש
 ." "ד םתוא םיפלחהמ תינוכמ
 4 םתינב םא .קחשמה ךלהמב

 ₪ .שולק יד םכלש

 \.. ' לחשמ והז ,לכה ךסב

 וי לב רקיעב דעוימש
 7 רחאה .פוו( ו( יבבוח

 < רזכאתהל תצק םילולע



 ו

 -רווו רווווא | . יתושזי ו
 לש קחשמ - ףאה תא יתמקיע ,הנושא כחש '

 הזמ ןתחפשת זא !יכיספ !עגושמ ,ינא + ר או 3 ל
 הדבוע יקושב סויכ םיבוטה היגַטרְטסאה יקחשו

 אל םה םילייחתש
 םימחָצל תרכהב

 יהוז טינמואמו םינמוימ

 הָבְועְע ,השק המחלמ 8%
 לש המחלמ לבא .םדמ
 םיטושק םילייח

 תיתואיצַמ דואמ וו קי יי יש
 םילבוס םילייח [ ' ו ו וו

 חרבטצמ תופייעמ | 0 עץ ש
 ךומנ לארומ ₪ בצמ 4 |

 םח .ןבומכו ההובג לא |

 דודיעב סיכמתנ

 ו < 1

 ₪ 4 ו תהוו ו

 ְי פ.צ 31- ,*
--- 

 לש הנוכנ הלקעפה םדקפמ סהל ןתונש ןוחטיבבו ןושאר רביד םיקחשמה םלו

 אי תמכתותמו הנובנ היגטרטסאב שומישחו םידודנה עקר לע טסובמה ,המחלמ לא

 תירפסמ תותיחנ ,לשמל ברקב חצנל הדיחיה ךרדה קחשמ אלו שבי קחשמ

 חוכה לע וומשל גאדת םא הזה קחשמב לושכמ הניא

 אל .םילייחת לש

 'דמ רהמ םתוא רטרטל

 היחי ,םוקמל םוקממו

 ,ךפהלו .רצנל תוכ םהל

 וטרוטמו לידג אבצ

 ברקב דיספהל יושע |

 לש םוצעה וורתיח

 ןמי ךותש .הזח קחשמה |

 תא ליעפהל ודמלת רצק
 שוחלו םכלש סילייחה

 תוחורה יכלה תא

 םהלש |
 אל םתא הזה קזחשמ

 אר דל ו ל 2 4
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 אבצה לש חורהו השיא
 וורו דעו' - . ...ו

1 - 5 2 6 

 :ואדלכ אכל ]7 זוטר יצור ד .
 - 4 (ו' | 1 :
/ 1 24 

 ר"ל
 ך , / +

 אפל

- 
₪ 

- 

-. 
4 

 א. -)
 , יש

 % "שו

. 5 
 ק

 ז

4 " 

 ו 4
4 

 יז שש

 4% , ה ש
- / 

| 

+ 
 ִּצ

= \ 

% 

% "% 

 "ורוצב להנתמ קחשמה

 0 1 ו 2
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 | ו
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 ו: 4:2

 1 ה ג

 וימאותו .יס.יפ :רישכמ

 9206 - הקיפרג
 וי ו יזמה וב גג
 היצלומיס יקחשמ לש תרווסמה
 ב ה יג :

 תת ל כ 1: כ וו
 די גה יה

 יג מו יענו 1: יש ו

 .דדובה לייחה

 90% - לילצ
 הסינכמ טלחהב הקיסומה

 ו ב

 םיילוקה םיטקפאה (...לדוד
 דואמ םיעמשנו םינייוצמ

 יען

 96% - קחשמ תמר
 בג גו יג ו + ב ככ 1: ]ב

 מו בג הוב
 ךירצ אלש ,הדבועה .הדיחי לכל
 תיינב ,קלד ,תשומחתל גואדל
 תושפאמ ,המודכו תשווחייתב
 ג יג ג ג
 .בוט טלחהב הז .תיברקה

 95% - םייח ךרוא
 בג נג מנ מ ו
 ורשפאי ,לודגה ברקה תארקל

 דומלל םג ,ןמאתהל םג םכל

 קחשמה לש היגטרטסאה תא

 ו
 םוותת יאדוש ,תשר תורשפא

 תועש המכ דוע קחשמל

 ו-7
 לכב ומכ תופמ דועל הכזנ

 יי נו 1

 94% - ללוכ ןויצ
 דחא קפס אלל אוה גרובסיטנג

 רתויב םיבוטה םיקחשמה

 .תיאבצה הינטרטסאה ןונגסב

 קר קחשמ אל טלחהב והז
 ג

 !הבוח קחשמ

 :טנרטניא
 הוק : ואט ו ! וזו ו ו



 בייח קירפ לכש ,תפסונ םיקחשמ תרדיס איה "םיפוקה יא"

 .הרדיסב ישילשה קרפה אצי שדוחכ ינפל .בורקמ ריכהל

 ..תונלבס רסוחב הנתמה תונש שמח ירחא ,וישכע

 ירה םיקחשמה ינש םע אקווד ליחתנ

 ויוואה ךותל םכתא סינכהל ידכ ,הרדיסב

 ודוש לש הבשומ ,א86!1 יאה לע ,םש יא
 דלונ "םיפוקה-יא" רשאכ .קחשמה להנתמ
 יא 5.25 לש םירוחש םיטקסיד יבג-לע אצי
 חיה הז .ינכפהמ דואמל בשחנ ולש קשממה
 יא .ונז יי לע ץחלו עבצה לש קשממה
 ..וזה יי שמתשמ אלש קחשמ
 4 תרדהנ קחשמה לש היצמינאה

 [/ שיעבצ ינויללמ תרסח ,תלסקופמ

 לא רוטלקת יננוכ לע .תידמימ-תלת

 0 ...םלח אל

 ומ ,רוביגה ,( ו פזרטפמ ]תזה

 \ש ,הלגמ אוה .םי-דדושל ךופהל ידכ
 דש עה ללגב \ םיב תוגלפהל תאצל םידחופ

1 *- 8 
 כאריפה | מל תא ליחתמ שארבייג

 ו ברחב טולשל ,בונגל דמול
 - ידומילה ילה ד ( רמוג אהוש עגרב .תורצוא
 9 רב . וא ףטח קא'צ"הל דשהש ,הלגמ
 | זמ . רבייג ג הל אשנהל ןנכתמ אהו ילראמ
 | ו הפיה ןיילא תא ליצהל
 ובמ שמה .שחרתהל םיליחתמ

 חהל ידכ ,לשמל .אירב
 = 7 ביריה תא בילעהל
 יש תו ופושמ סריג האצי ,הנורחאל

 רש 18 /\זסוגשס8 0 3-המ קלחכ



 יתוכיאו שדוחמ לוק-ספ תללוכ וז

 קחשמה תא האיצוהו ולצעתה אל סטרא סאקולב

 תויצמינא !ומדוקמ בוט היה 2 םיפוקה יא .ינשה

 םיינועבצ םיעקר םע ,דיב תורייוצמ ,תורדהנ
 תרדהנ הקיסומה .בשחמה ךותל וקרסנש םיטרופמו

 רשפא-יא ינשה קחשמב .רפתשה קר רומוההו

 לגלגתהלו לכה תוסנל רשפא טלחהב לבא ,תומל

 ,לכה ךסב .עיתפמ ףוס וליפא היה קחשמל .קוחצמ

 ואצמת ותוא םגש ,דואמ חילצמ קחשמ דוע

 ינא ,בגא .סטרא-סאקול לש תוקיסאלקה ףסואב

 םע עיגמש ,הזה ףסואה לע דוא ץילממ תישיא

 !םיפסונ םילועמ םיקחשמ לש םירוטילקת השיש

 הלגנ אל) ינשה קחשמה לש רזומה ףוסה ירחא
 המב ומצעב חוטב אל שארבייג (..ותוא םכל =

 רוזיאב ףצ-טש ומצע תא אצומ אוה .הרקש =

 יתש ןיב ברקל עלקנ אוה עתפל .םייביראקה
 ותוא חקול קא'צ-הל .רדנאלפ יאה דיל תוניפס

 ותניפס תא עיבטהל חילצמ שארבייגש אלא יבשב =

 םולהי תעבט םע הנממ חורבלו קא'צ"הל לש
 ןיאושינ עיצמו השביל עיגמ שארבייג .תיקנע

 לש לזמה םוי אל הזש ,אלא .הפיה ןויליאל | <

 לספל תכפוה ןילייאו תפשוכמ תעבטה .שארבייג
 רשאכ הרוק המ :דחא שוחנ םכל ןתינ ,ויושכע 'בי" |

 .ןבומכ ?םי-ידדוש לש יא לע בהז לספ םיריאשל
 ןילייא תא אוצמל ךירצ שארבייג ,וישכע .בנגנ 7
 .קא'צ-הל תא תפסונ םעפ סיבהל 9% <

 בוליש .תואקתפרה קחשמב רבודמ ,םתנבה אל 5%
 סטרא סאקול .רומוהו ןשקא ,טסווק ן'ב 7'ד*
 לייטמ שארבייג ,םעפה םג .םיבזכאמ אל 5%

 דש 6-86 0[ \1סח\6ץ 15!גת6 :קחשמה
 95 תונולח :רישכמה
 תימע :קחיש

 תקיפרגב ןייטצמ 3 םיפוקה יא
 תוכיאב היצמינא םע 564
 םיעקרה .רתויב ההובג
 םירצויו םיינועבצ ,םיטרופמ
 .בוט רייוצמ טרס לש הילשא

 לילצל תתל יתיצרש ,תמאה
 ןורחאה עגרבו 100 ןויצ
 4 םיפוקה-יא ילואש ,יתטלחה
 הקיסומה תא ...בוט רתוי היהי
 לכ םזמזל וליחתת קחשמה לש
 םיילוקה םיטקפאה .םויה
 ההובג המרב רובידהו םילועמ
 .דחוימב

 הטילשה .בוטו טושפ קשממה

 תודיח םע ,תקייודמ שארבייגב ,דחא לכ םע רבדמ ,תובר תומישמ םילשמ ,הברה

 רגתא םכל וקפסיש ,תודמחנ יקחשמ לע קחוצ ,ומצע לע קחוצו תוחידבב זיגפמ

 ,בגא .הלעמו תינוניב המרב ומכ סטרא סאקול לש רקיעב) םינוש בשחמ

 .ישוק-תומר יתש שי קחשמל [] | תורבח לש םיקחשמ לע םג לבא "סנו'ג הנאידניא'

 - .שממ לש היווחל קחשמה תא ךפוהו םחלנ ,(תורחא

 לוכי שארבייגש תולועפה תא ואצמת קשממה רד

 קיזחהל דעונ קחשמה ןיעה .דיו הפ ,ןיע :השולשל קלחתמ קשממה .עצבל
 .וטנ תועש והשמו םישולשכ ו 3-ו ,"לכתסה" ומכ תולועפ תלמסמ
 ,וכייחת ,"יקוחה ןמזה" םותב ,"'חתפ" ,"חק" ומכ תורורב תולועפ הליעפמ דיה
 וליפא ילואו םיטוסבאמ ויהת לבא רוביד תודוקפ ליעפמ ,חפה ."ףוחד"-ו "רוגס"
 אל !בוש ותוא קחשל וטילחת .המודכו "הפישנ" ,"הכלשנ" ,"הקירי" םג

 קחשל רשפא םיטסווק הברה ליחתנ .םינש שמח ינפלמ לדג תצק ומצע שארבייג

 .תונהל םגו שולש-םיימעפ ולש היצמינאה .חלגתהל חרט אוהש ,הדבועב

 לש בוט טרס ומכ תיארנ איהו הברהב הרפוש

 וזה האוושההש ,םינעוט קחשמה יקיפמ) .ינסיד

 5 רתוי הברה הארנ םהלש קחשמה זובל
 ,עשעשמ ,ירוקמ .הבוח קחשמ ו 7 לע ויה
 תא ץצופמ אל וליפאו הנהמ תוב ל וו , !בוט

 תובר תולאשל תובוש חש
 ינשכ שרוד קחשמה !קסידה | - יה קשב
 םידלי םיאב ןיאמ :םהילע םתבשח אל ילואש

 0% לכו פיל לע דבלב הגמ ..םגו ?םירקי ךכ-לכ בשחמ יקחשמ עודמ ?םלועל

 ,ינש דצמ !רוטילקתה לע ראשנ וושארבייג לש חאה םצעב אוה קא'צ-הל םאה

 ,הזמ ו - ןנוכ ץלמומ | ומכש ,חינמ ינא .רידא קחשמ והז ,לכה ךסב

 ,הרדיסה יבבוחל קחשמ [ = תייעבמ לובסי אוה ,וגוסב םיבר םיקחשמ

 | , ימ לכלו םירגובמל ,םיריעצל |[ ₪ יש
 קחשממ תונהלו ךייחל הצורש 7 ו טלוש וניאש ימ .תילגנאה

 וס לעו בוש = | < הברמל הפ ל לשמח
 וו ל ה שה תא םיניבמ רשאכ םייעמשמ-"ודו

 < םיקחשמ םגרתל ידכמ הנטק לארשי תנידמ ,רעצה

 | < | .תוקתעה תייעב לע רבדנ אלו) .תירבעל הז גוסמ

 1וכ:/ /שועש 186858118 60חה / = .ליצהל לוכי ינאש ,דיחיה ןורתפה זא (...תויקוח אל

 טטסופ/ | רפסה-תיבב תילגנאה ידומילב עיקשהל הז ,םכל
. '" 
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 םצ / .ץ' / -

 - וע
 הנורחאל .השדח םיריחמ תוינידמ לע הזירכה "לטני" םידבעמה תרבח

 לכל םלשת הרבחה ,התעמ .זוחא האמב הרבחה לש םידבעמה ולזוה

 ,החיטבמ לטנ" תרבח .שדחה דבעמה תא חקיש ידכ קר חוקל

 .םיגאב קיפסמ ןיידע שי םישדחה םידבעמבש

 רוכמל הלחה הרבחה .התבירי לש שדחה םוסרפה עסמל הביגמ טפיש"ורקימ תרבח

 תנכות תא קוחמל תרשפאמ אל השדחה הנכותה .ןוקיחמ-יטנאה תנכות תא רקויב

 ."רטנולפ-סקא טנרטניא" השילגה

 רואזוניד טקיורעט
 טקיורפ לע הנורחאל הזירכה "ער-הז"
 ףוסמ חתפל הטילחה "ער-הז" .שדח
 הכימת ,טיב ןוילמ 256 לש
 דראיליב 64 ,םילילצ דראילירטב
 .5600א תוריהמב םדומו םיעבצ
 ,ןמז תנוכמ ללוכ שדחה רישכמה
 לא הנש ןוילימ םינקחשה תא חקיתש
 .רבעה

 בהאמה
  ,הנרחאה םיקשחמה |תכורעתב
 ושרו* גצוה ,גנוק-גנוהב הכרענש
 ,רלשכמה .ילאוטריוה בהאמה לש
  רבחמ ,םיחרפ חלוש ,ישונא לדוגב
 = םינומא רומשל חיטבמו הבהא יריש

 . תנתונ רישכמה תינרצי | .וילעבל
 < .הדיגבו אוש-תבהא דגנ תוירחא
 = .רוהט בהזמ בל ול שי הרבחה תנעטל

 לדוג הזיא
 "|\ קסיד-דרהה )




